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Uznávaní američtí přírodovědci Gary Nabhan a Stephen Trimble se ve své knize „Zeměpis dět-
ství“ zamýšlejí nad tím, proč je důležité, aby děti byly v co nejtěsnějším kontaktu. Jednou z mož-
ností je začít prosazovat „nový koncept“ dětských hřišť v mateřských školách. V tomto ohledu 
svou roli již sehrává také podpora z Operačního programu Životní prostředí.  strana 13

Řídicí výbor OPŽP
Členové Řídicího výboru OPŽP 
na svém 29. zasedání hlasovali 
o dalších stovkách projektů 
navržených k podpoře. Ministr 
všechny doporučené projekty již 
podepsal. Na jednání vystou-
pil i první náměstek ministra 
životního prostředí Martin 
Frélich a potvrdil, že s ohledem 
na potřebu rychlého čerpání 
prostředků z OPŽP je letošek 
krizový. str. 2

Poslanci zasedli
Výbor pro životní prostředí Sně-
movny funguje již šesté volební 
období. Na jeho 31. schůzi  
(27. 2. 2013) prezentovali zástup-
ci Ministerstva životního prostředí 
tři materiály, stěžejní pro nastavení 
budoucího nástupce Operačního 
programu Životní prostředí a pro 
další směřování ČR v environmen-
tální oblasti. str. 6 

Chvála netopýrům
Zámek Valeč v Karlovarském 
kraji vyhořel v roce 1976. I když 
se to v současnosti nezdá, jeho 
obnova trvá dodnes. A je dobře, 
že správci zámku k jeho obnově 
získali také dotaci z OPŽP. 
Podpora směřovala na obnovu 
vstupů do bývalých pivovarských 
sklepů. Nebýt ovšem netopýrů, 
stropy sklepů státního zámku by 
se asi brzy propadly. str. 23

Do Peru

Jestli vás už nebaví nabídky 
běžných cestovních kanceláří, 
a přesto vaším cílem zůstává 
Jižní Amerika, věnujte pozornost 
rubrice Zahraničí. Dočtete se 
v ní, že hledáte-li očistu těla 
i duše, najdete ji v peruánském 
Eco Truly Parku. Působí tam 
mezinárodní umělecká komuni-
ta, která si na pláži Chacra y Mar 
postavila jedinečnou ekologic-
kou vesnici. str. 24

Řídicí výbor OP Životní prostředí otevřel další zásobníky projektů a byl upozorněn na krizový rok.

„Jsem pro to, aby se pro příští programové 
období udělaly spojené operační programy, 
které by zasahovaly do různých  
problematik,“ říká Václav Mencl, 
člen sněmovního Výboru 
pro životní prostředí 
a předseda Rady SFŽP ČR.  
str. 8

 Kdo si hraje, nezlobí! 
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EDITORIAL

Vážení čtenáři, 

Státní zámek Valeč v Karlo-
varském kraji vyhořel v roce 
1976, a i když to na něm dnes 

není takřka 
znát, s násled-
ky požáru se 
správci zámku 
potýkají do-
dnes. V tomto 
ohledu je po-
těšující, že jim 
svou trochou 
do mlýna při-
spěl i Operač-

ní program Životní prostředí. 
A to hned dvakrát. Jednou 
na obnovu zámeckého parku, 
podruhé na obnovu tří vstupů 
do bývalých pivovarských 
zámeckých sklepů. 
Napadne-li vás, že vstupy 
a sklepy nemají s OPŽP nic 
společného, máte samozřejmě 
pravdu. Avšak propojení ope-
račního programu s valečským 
sklepením je skutečně na místě.  
Zámecké pivovarské sklepy 
totiž hostí hned několik kolonií 
netopýrů. A ti coby ohrožený 
živočišný druh již opravňují 
žadatele k nároku na dotace. 
Tentokrát z prioritní osy 6 
OPŽP čili na zlepšování stavu 
přírody a krajiny.
Proto si myslím, že správci 
zámku Valeč by si měli své 
netopýry předcházet. A nejen 
oni. Nebýt netopýrů, mohlo 
by se lehce stát, že by nám 
brzy stropy sklepů spadly 
na hlavu. Více naleznete 
v článku na „Chvála netopý-
rům…“.
Upoutávka „Kdo si hraje, 
nezlobí!“ na titulní straně 
Priority odkazuje k textu za-
měřenému na to, jak lze s po-
mocí Operačního programu 
Životní prostředí vybudovat 
skutečně „environmentálně 
uvědomělé“ dětské hřiště 
v mateřské škole. Z článku 
vyplývá, že zapotřebí nejsou 
žádné intelektuální čáry. 
Na prvním místě však musí 
být vždy snaha nás dospělých 
hledat způsoby, jak dětem 
znovu umožnit, aby se mohly 
zatoulat dál než jen na okraj 
vydlážděného chodníku. 
V této souvislosti si kladu 
otázku, jak na tom se snahou 
měnit věci ku prospěchu 
našich dětí jsme my dospě-
lí? Bohužel se obávám, že 
v tomto ohledu nám nepo-
mohou ani vzácní netopýři ze 
Státního zámku Valeč.

AKTUALITY AKTUALITY

DanIel 
Tácha
šéfredaktor

ECHO

Členové Řídicího výboru 
Operačního programu 
Životní prostředí hlasovali 
na 29. zasedání o dalších 
projektech navržených 
k podpoře z OPŽP. 
Ministrovi životního 
prostředí doporučili 
k podpisu  
stovky projektů.

Jedněmi z hlavních projedná-
vaných projektů byly projekty 
z XL. výzvy. Byla zaměřena 
na prioritní osu 4 – Zkvalitnění 
nakládání s odpady a odstraňo-
vání starých ekologických zátěží, 
oblasti podpory 4.1 a 4.2.

„Maximální výše podpory v oblasti 
podpory 4.1 byla určena na 50 milio-
nů korun na projekt a žadatele. Ome-
zení neplatilo pro obce, města, svazky 
obcí a kraje,“ uvedla Martina 
Jiroutová, vedoucí oddělení III 
Odboru ochrany přírody a od-
padů Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

Dalším omezením ve výzvě 
pak podle Jiroutové byla maxi-
mální výše podpory na výstavbu 
jednoho sběrného dvora. Činila 
15 milionů korun. 

„A maximální výše podpory v ob-
lasti podpory 4.2 na projekty sanací 
vážně kontaminovaných lokalit byla 
300 milionů korun,“ dodala Jirou-
tová. I přes ona omezení bylo 
v rámci XL. výzvy přijato 487 
žádostí, z nichž 449 projektů 
bylo akceptováno. Členům 
řídicího výboru bylo doporuče-
no k odhlasování 446 projek-

tů. Celkové náklady u všech 
doporučených projektů dosáhly 
bezmála čtyř miliard korun, 
přičemž celková výše podpory 
činila 2 714 844 607 korun. 

Členové řídicího výboru 
schválili všechny navrhnuté 
projekty, a doporučili je tak 
ministrovi životního prostředí 
k podpisu. 

XXVII. výzva
Členové řídicího výboru 

také hlasovali o projektech 
v zásobníku projektů, které 
byly přijaty v rámci XXVII. vý-
zvy. Týkala se prioritní osy 6 –  
Zlepšování stavu přírody 
a krajiny, oblastí podpory 
6.3, 6.4 a 6.5. „V oblasti podpory 
6.3 čili obnovy krajinných struktur 
se v zásobníku nachází 22 žádostí 
s celkovou výší podpory 84 236 697 
korun,“ uvedla Adriana Haber-

tová, vedoucí odboru ochrany 
přírody a odpadů.

Dodala, že v případě oblasti 
podpory 6.4 – Optimalizace 
vodního režimu krajiny – je 
v zásobníku 55 projektů. Dalších 
51 žádostí pak dle jejích slov 
skončilo v zásobníku projektů 
zaměřených na oblast podpory 
6.5. To byly projekty zabývají-
cí se regenerací urbanizované 
krajiny. 

Habertová zároveň zodpově-
děla dotaz jednoho z členů vý-
boru, který se ptal, kolik peněz 
v prioritní ose 6 zbude, budou-li 
všechny projekty ze zásobníků 
schváleny a podpořeny. 

„V současné době disponuje prioritní 
osa 6 více než třemi miliardami korun, 
přičemž částka se ještě zvýší, protože 
v rámci již proběhlých výzev dojde 
k určitým úsporám,“ odpověděla 
Habertová. 

Řídicí výbor otevřel další zásobníky projektů 
Členové Řídicího výboru 

OPŽP pak odhlasovali vyjmutí 
předložených projektů ze zásob-
níku a doporučili je ministrovi 
životního prostředí ke schválení. 

Kvalitní projekty
Dalšími projekty, které členové 

řídicího výboru posuzovali, byly 
projekty přijaté v rámci XXXV. 
výzvy. Ta byla zaměřena na prio-
ritní osu 3 – Udržitelné využívání 
zdrojů energie, oblast podpory 
3.2. Členové řídicího výboru opět 
hlasovali o vyjmutí projektů ze 
zásobníku projektů a jejich ná-
slednému doporučení ministrovi 
životního prostředí k podpisu. 

Slova se ujal vedoucí od-
boru ochrany ovzduší a OZE 
Bohdan Polak, který uvedl, že 

všechny projekty v zásobnících 
projektů v rámci zmíněné výzvy 
jsou projekty kvalitní a splnily 
bodovou hranici při hodnocení, 
jež byla nutná pro jejich schvá-
lení a doporučení k podpoře. 
Polakovo prohlášení se týkalo 273 
žádostí s celkovou výší podpory 
1 500 408 787 korun. 

„Všechny ty projekty jsou bezproblé-
mové. Při uzavírání výzvy však nebyly 
schváleny kvůli nedostatku prostředků, 
což se následně změnilo, protože došlo 
k realokaci prostředků v oblasti podpor,“ 
uvedl Polak. 

Členové řídicího výboru jeho 
slova přijali a všechny navrhnuté 
projekty doporučili ministrovi 
životního prostředí ke schválení. 

Členové řídicího výboru ještě 
jednali o jednotlivých projektech 
z různých výzev z minulosti. 
Například o projektu Optima-
lizace vodního režimu krajiny 
v Mníšku u Liberce, s celkovou 
výší podpory 1 993 580 korun, 
nebo o projektu Protipovod-
ňová opatření v lokalitě Starý 
Jičín, s celkovou výší podpory 
3 663 120. Na rozdíl od prvního 
projektu však druhý projekt 
nebyl doporučen ke schválení, 
a to pro vysoké náklady. Členové 
výboru se také zabývali jednotli-
vými projekty z XXXVI., XXIV. 
a XXXVII. výzvy. 

Krizový rok
Na jednání řídicího výboru 

operačního programu vystoupil 
i první náměstek ministra život-
ního prostředí Martin Frélich, 
který potvrdil, že tento rok je 
s ohledem na nutnost efektivního 
a rychlého čerpání prostředků 
z Operačního programu Život-
ní prostředí rokem krizovým. 
V tomto ohledu pak zdůraznil 
nutnost rychlého řízení u takzva-
ných velkých projektů a význam 
právě realizovaných výzev 
i intenzitu jednání zástupců Mi-

nisterstva životního prostředí se 
zástupci Evropské komise. 

„Evropská komise vítá naše akcelerač-
ní opatření, která žadatelům umožňují 
rychleji a efektivněji čerpat finanční 
prostředky z OPŽP. Oceňuje i naši 
otevřenost, s níž přistupujeme k řešení 
problémů, které před námi v souvislosti 
s úplným a včasným vyčerpáním všech 
prostředků z OPŽP vyvstávají,“ uvedl 
Frélich.

Také dodal, že si uvědomuje 
tlak, jenž je s ohledem na nutnost 
rychle administrovat projekty 
podpořené z OPŽP vyvíjen v sou-
časnosti na projektové manažery 
Státního fondu životního prostře-
dí ČR. Jejich práce, jak uvedl, si 
nesmírně váží.

„Jsem rád, že si toto uvědomuje 
i vedení státního fondu, které pracuje 
na nastavení spravedlivějších nástrojů, 
jak tyto lidi oceňovat a motivovat,“ 
řekl Frélich. 

V tomto ohledu pak pochválil 
jak zástupce Ministerstva životní-
ho prostředí, tak Státního fondu 
životního prostředí ČR za to, 
jak rychle byli schopni vyhlásit 
novou výzvu na zateplení veřej-
ných budov, přičemž ta nebude, 
co se týče zateplování, podle 
Frélichových slov poslední. Jinou 
důležitou výzvou bude podle ná-
městka rovněž výzva na podporu 
alternativní dopravy pro města 
a obce, které provozují vlastní 
hromadnou dopravu. Možnost 
podporovat z OPŽP rozvoj 
alternativní hromadné dopravy 
je však dle Frélichova vyjádření 
stále ještě předmětem jednání se 
zástupci Evropské komise.

Martin Frélich zdůraznil nutnost rychlého 
řízení u takzvaných velkých projektů a význam 
právě realizovaných výzev i intenzitu jednání 
zástupců MŽP se zástupci Evropské komise

nejen Operační program 
Životní prostředí klade 
důraz na úsporu energií 
ve stávajících budovách. 
Dalším programem, který  
si toto klade za cíl, je 
program nová zelená 
úsporám. Před nedávnem 
program představil vládě 
ministr životního prostředí 
tomáš Chalupa.

Program poběží v letech 
2013–2020 a připraven je pro 
vlastníky soukromých a veřejných 
budov. Jako první se podpory 

dočkají komplexní rekonstruk-
ce rodinných domů. Vláda již 
schválila návrh věcného záměru 
programu Nová zelená úsporám. 
Nová zelená úsporám se nyní 
inspirovala některými postupy 
uplatňovanými v rámci Operač-
ního programu Životní prostředí. 

„Nové bude například to, že se budou 
vyhlašovat jednotlivé výzvy na přesně 
daná opatření, jež budou v rámci tohoto 
programu podporována,“ vysvětluje 
Jaroslav Hrubeš z Úseku řízení 
ostatních programů Státního 
fondu životního prostředí ČR. 

Ministerstvo životního pro-
středí ve spolupráci se Státním 
fondem životního prostředí 

ČR nyní připraví samotnou 
dokumentaci programu, kterou 
předloží ke schválení vládě Čes-
ké republiky, včetně první výzvy 
k předkládání projektů.

První výzva
První výzva bude zamě-

řena výhradně na zateplení 
rodinných domů s podmínkou 
výměny nevyhovujících zdrojů 
vytápění na tuhá fosilní paliva, 
samostatně pak v domech, které 
již na požadovanou úroveň 
zatepleny byly, a na instalaci 
solárních systémů na ohřev 
teplé vody v rodinných domech. 
Významným efektem programu 

Jaká bude Nová zelená úsporám

bude vytvoření nebo udržení 
desítek tisíc pracovních míst.

„Program Nová zelená úsporám se 
stane významným prorůstovým opat-
řením s pozitivními dopady na českou 
ekonomiku. A to jak přímo na státní 
rozpočet, tak pro rozvoj podnikatelské 
sféry. Profitovat z něho budou především 
občané a dále firmy ve stavebnictví, stro-

jírenství a dalších souvisejících oborech. 
Dalším nezanedbatelným přínosem je 
i zlepšení vzhledu našich měst a obcí,“ 
uvedl ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa.

Formy podpory
Navrženy jsou tyto formy 

podpory: Přímá dotace, která 
bude záviset na procentním sní-
žení energetické náročnosti bu-
dovy, bonus – např. na pořízení 
nového kotle v souladu s pod-
mínkami programu – nebo dota-
ce na projektovou dokumentaci. 
Akceptovány budou náklady 
na realizace zateplení rodinných 
domů, výstavby, výměny zdrojů 

na tuhá fosilní paliva a instala-
ci solárních systémů na ohřev 
teplé vody započaté po 1. lednu 
2013 a v souladu s podmínkami 
programu Nová zelená úspo-
rám. 

Výměna kotlů
Nově bude podporována také 

výměna kotlů na tuhá fosilní 
paliva za nové zdroje tepla s lep-
šími parametry a také instalace 
solárních systémů na ohřev teplé 
vody. Solární systémy mohou být 
instalovány i na nezateplené bu-
dovy, protože u systémů dochází 
k úspoře energie na výrobu teplé 
užitkové vody.

Energetická řepka ničí srny
Požehnání pro zemědělce, ale 
hrůza pro myslivce. Řeč je o řep-
ce, která je v předjaří jednou 
z mála zelených rostlin, navíc pro 
lesní zvěř velmi chutnou. Jenže 
srnám přináší smrt, poškozuje 
totiž jejich játra nebo nervovou 
soustavu. Záchranné stanice od-
hadují, že na otravu řepkou kaž-
dým rokem zemře okolo tisícovky 
srn. V České republice se pěstuje 
řepka na více než 400 tisících 
hektarech, plochy osázené ener-
getickou plodinou ovšem každý 
rok přibývají. A právě v období 
před počátkem jara, kdy pole 
již nekryje sníh, se stávají zelené 
rostliny lákadlem pro srny. 

Provozní ztráty pro PO4
V sekci Dokumenty ke stažení 
na webu OPŽP a rovněž v elek-
tronickém prostředí pro žadatele 

Bene-fill, v sekci Dokumenty ke sta-
žení, byly zveřejněny aktualizované 
závazné nástroje pro zpracování 
finanční analýzy (FA) pro prioritní 
osu 4 – Zkvalitnění nakládání s od-
pady a odstraňování starých eko-
logických zátěží – v rámci OPŽP 
pro léta 2007–2013. Soubor 
aktualizovaných modelů Provozní 
ztráty, verze 18.0, obsahuje vedle 
výpočetních modelů, doprovod-
ných metodických textů a vypra-
covaných modelových příkladů 
i podrobné informace ke zpraco-
vání modelu, které jsou uvedeny 
v uživatelských manuálech. 

semily zvažují geotermální 
elektrárnu 
Na projektu využití geotermální 
energie se v Semilech pracuje 
už od roku 2007. Město by 
elektrárnu chtělo využívat i jako 
zdroj levného tepla pro sídliště 
Řeky, Jižní a Luční. Starosta 
Jan Farský k tomu pro Moderní 
obec poznamenal, že přebyteč-
ná tepelná energie by sloužila 
průmyslu nebo infrastruktuře 
města, například i pro termální 
koupaliště. Projekt by jistě byl 
nejen příspěvkem ve prospěch 
životního prostředí, ale přinesl 
by také snížení výdajů obyvatel 
za teplo, nové pracovní příležitos-
ti a také další příjem do rozpočtu 
města. Semilští o něm však chtějí 
rozhodnout v referendu. 
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Pět poradců  
ministra Chalupy
V nedávném článku serveru 
Lidovky.cz bylo uvedeno 
několik zavádějících informací. 
V článku se píše o „množství“ 

poradců 
pana minis-
tra Tomáše 
Chalupy, ale 
jejich počet 
je v článku 
uveden za rok 
2012. Článek 
přitom nezmi-
ňuje reorgani-
zaci, za níž se 
počet porad-

ců postupně od začátku ledna 
2013 snižoval až na pět. 

A to není všechno. Poradci 
Vilém Žák a Jana Blažíčková 
jsou v textu dehonestováni 
za své členství v ODS. Nikde 
však již není zmíněno, že Jana 
Blažíčková se problematice 
životního prostředí na různých 
úrovních věnuje zhruba 15 
let, tématu Šumava aktivně 
od roku 2008. 

Paní Blažíčková měla na sta-
rosti problematiku komuni-
kace s obcemi se zvláštním 
zaměřením na šumavský 
národní park. Pan ministr si 
paní Blažíčkovou vybral jako 
poradkyni pro problematiku 
komunikace s obcemi se 
zvláštním zaměřením na šu-
mavský národní park kvůli 
její dlouhodobé zkušenosti 
s touto oblastí. Paní Blažíč-
ková řadu let působila v ob-
lasti EVVO na celopražské 
úrovni, byla rovněž členkou 
komise pro životní prostředí 
Prahy 6. 

Částky, které článek uvádí 
jako odměny poradců, jsou 
nepřesné. Vilém Žák inkaso-
val za reálně odvedenou práci 
na Ministerstvu životního 
prostředí 648 000 korun, 
nikoli 888 000 korun, jak je 
uvedeno v článku. 

Stejně tak uvádět pana Šímu 
mezi poradce v roce 2012, 
když mu nebyla vyplacena 
žádná částka, protože neod-
vedl žádnou reálnou práci, je 
přinejmenším manipulativní. 
Podobně jako uvádět údajně 
proplacenou částku, která mu 
však proplacena nebyla.

Jednání o indikátorech OECD  
a jejich přínosu pro ekonomiku

ZPRÁVY MŽP

Začátkem března se 
na Ministerstvu životního 
prostředí uskutečnil seminář 
OECD k hodnocení pokroku 
v oblasti zeleného růstu 
ve státech Východního 
partnerství a střední asie. 
Zasedání bylo zaměřeno 
na posuzování pokroku 
v užívání indikátorů 
ve státech s transformující se 
ekonomikou prostřednictvím 
metodologie OECD. 

„Jsem přesvědčen, že monitoring 
a využívání indikátorů ekonomického a soci-
álního rozvoje, stejně jako pokroku v oblasti 
ochrany životního prostředí, je klíčovým 
předpokladem realistických a zodpovědných 
politických rozhodnutí. Víc než kdy jindy 
platí, že co nelze měřit, nelze ani řádně 
spravovat,“ uvedl na začátku jednání 
Martin Frélich, první náměstek 
ministra životního prostředí.

OECD klade důraz na ekono-
mický růst, ale zároveň se zabývá 
také jeho dopady na životní pro-
středí a společnost a možnostmi, 
jak tyto faktory vyhodnocovat 

prostřednictvím indikátorů. 
S ohledem na tuto skutečnost se 
expertního jednání zúčastnili jak 
zástupci ministerstev životního 
prostředí, tak ministerstev hos-
podářství a ekonomiky z Ar-
ménie, Ázerbájdžánu, Gruzie, 
Moldávie či Kazachstánu.

Intenzivní expertní diskuze 
mezi zástupci státní správy, 
mezinárodních organizací a ne-
vládních organizací a prezentace 
o stavu aplikace indikátorů v do-
tčených státech ukázala hlavně 
potřebu maximálně využít 
stávající mechanismy, a to hlavně 
národní a mezinárodní statistiky. 
„Obecnou prioritou v této oblasti musí 
být efektivní a synergické využívání již 

dostupných informací a monitorovacích 
mechanismů,“ uvedla Klára Wajdo-
vá, ředitelka odboru mnoho-
stranných vztahů.

Zelený růst v ČR
Česká republika zastoupená 

předsedkyní Českého statistického 
úřadu profesorkou Ivou Ritschelo-
vou a ředitelem Centra pro otázky 
životního prostředí Karlovy univer-
zity profesorem Bedřichem Molda-
nem prezentovala na zasedání také 
publikaci Českého statistického 
úřadu „Zelený růst v ČR: vybrané 
indikátory“, která v pěti základních 
kapitolách shrnuje problematiku 
zeleného růstu měřeného pomocí 
indikátorů v České republice.

Ministr životního 
prostředí tomáš Chalupa 
vyhlásil dotační program 
na podporu zoologických 
zahrad na rok 2013. Cílem 
programu je snaha přispět 
k zachování biologické 
rozmanitosti volně žijících 
živočichů jejich chovem 
v lidské péči, se zvláštním 
zřetelem na záchranu 
ohrožených druhů, a také 
výchova veřejnosti k ochraně 
přírody. 

Pro letošní rok je pro program 
vyhrazeno celkem 16,2 mil. 
korun, stejně jako v roce 2012. 
„V dobách úspor je nutné důkladně 
zvažovat, na které projekty přispějeme 
a na které ne. Dotace pro zoologické 
zahrady rozhodně patří k těm užitečným 
projektům, které stojí za to podpořit 
a vyhradit na ně prostředky z rozpočtu 
rezortu životního prostředí,“ uvedl mi-
nistr životního prostředí Tomáš 
Chalupa.

Tři tituly
Dotace mohou být poskyt-

nuty na činnosti a projekty 
v rámci tří dotačních titulů: 1. 
Chov ohrožených druhů světové 
fauny v českých zoologických 
zahradách, 2. Zapojení českých 
zoologických zahrad do sys-
tému ochrany přírody České 
republiky, 3. Spolupráce českých 
zoologických zahrad v rámci me-
zinárodních chovů ohrožených 

druhů s významnými zoologic-
kými zahradami v cizině. 

Do konce dubna
Žádosti o poskytnutí dotací 

z programu mohou do 30. dub-
na 2013 podávat výhradně pro-
vozovatelé zoologických zahrad 
s licencí vydanou ministerstvem 
podle zákona o zoologických 
zahradách. Zoologických zahrad 
je v současnosti v ČR celkem 23. 

MaTyáš 
VITík
tiskový mluvčí 

MŽP

16 milionů korun zoologickým zahradám

ZPRÁVY MŽP

Podpora energetickému využívání odpadů 
V České republice se 
v současnosti skládkováním 
odstraňuje většina 
komunálních odpadů. 
snahou ministerstva je 
postupně skládkování 
omezit na minimum 
a v budoucnu je zakázat 
úplně.

Česká republika musí nakládat 
s odpady v souladu s hierarchií, 
která je dána evropskými před-
pisy. Na prvním místě by vždy 
měla být všeobecná snaha vzniku 
odpadu předejít. Pokud odpad 
vznikne, měl by být přednostně 
využit, a to materiálově nebo 
energeticky. Odstranění odpadu 
skládkováním je v hierarchii až 
na posledním místě. To vyplývá 
z aktuálního stanoviska Minister-
stva životního prostředí. 

Čas spalování
„Představa, že skládkování odpadu 

má na životní prostředí menší dopady než 
jeho spalování, je mylná. Ve Švýcarsku 
má každé město své zařízení na energetic-
ké využívání odpadu a nikdo se nad tím 
nepodivuje. A Švýcarsko asi neoznačíme 
za zemi, která by své životní prostředí ne-
chránila,“ vysvětluje ministr život-
ního prostředí Tomáš Chalupa.

Všechny typy odpadu však 
ekonomicky či technicky recyklo-
vat nelze. Například u zbytko-
vého směsného komunálního 
odpadu je materiálové využití 
problematické. Zbytkový směsný 
komunální odpad, který zůstane 
po separaci takzvaných recyklo-
vatelných složek obyvateli, je 
přesto stále hodnotnou surovi-
nou. Tento odpad, který již není 
vhodné materiálově využívat, ne-
musí být odstraňován na sklád-
kách, ale může být ve specializo-
vaných zařízeních na energetické 
využívání komunálních odpadů 
využit pro výrobu tepla a elektři-
ny domácností. 

„Tři zařízení na energetické využí-
vání komunálních odpadů, která jsou 
v České republice provozována v Praze, 
Brně a Liberci, vyrobila v minulém roce 
z odpadů teplo a elektřinu pro zhruba 
50 000 domácností,“ říká v této 
souvislosti Matyáš Vitík, mluvčí 
Ministerstva životního prostředí.

Náhrada za uhlí
Energetické využívání zbyt-

kového směsného komunálního 
odpadu považuje Ministerstvo 
životního prostředí za ekolo-

gicky i ekonomicky nejvhod-
nější způsob nakládání s tímto 
odpadem. Ministerstvo také dle 
svých zástupců vnímá potřebu 
řešit náhradu zdroje primárních 
surovin, zejména hnědého uhlí, 
pro centrální vytápění teplem. 
Materiálově nevyužitelný odpad 
by tak mohl být možnou alter-
nativou. Z odborných analýz 
vyplývá, že dále materiálově 
nevyužitelný komunální odpad 
by v České republice mohl na-
hradit až přibližně 2 miliony tun 
hnědého uhlí.

Ministerstvo životního pro-
středí proto podporuje nakládá-
ní s odpady dle vyšších stupňů 
hierarchie, tudíž podporuje mo-
derní technologie pro recyklaci 
a využití odpadů včetně využití 
energetického. Jednou z podpor 
je posílení ekonomických ná-
strojů postupným navyšováním 
poplatků za ukládání odpadů 
na skládky. 

„Nyní posuzujeme optimální výši 
poplatku, která zaručí posun v sou-
ladu s hierarchií nakládání s odpady 
a zároveň nebude mít výrazně nepříznivý 
sociální dopad na občany,“ říká Vitík. 

Podle něho však Česká repub-
lika v současnosti stále nedispo-
nuje dostatečnými kapacitami 
konečných zařízení pro naklá-
dání s odpady, a proto kromě 
rozvoje technologií na materiálo-
vé využívání odpadů podporuje 
i rozvoj nových technologií pro 
energetické využívání odpadů. 
K dosažení uvedených cílů se 

Ministerstvo životního prostředí 
snaží co nejvíce využít peněz ze 
strukturálních fondů EU, hlavně 
z Operačního programu Životní 
prostředí. 

Konkrétní opatření
V aktuálním programovém 

období byly v rámci oblasti pod-
pory 4.1 – Zkvalitnění nakládání 
s odpady – Operačního progra-
mu Životní prostředí (OPŽP) 
na léta 2007–2013 podány tři 
žádosti o podporu výstavby 
nových zařízení pro energetické 

využívání komunálních odpadů. 
O podporu žádaly EVO Komo-
řany (u Mostu, kapacita 150 tis. 
t/rok), ZEVO Chotíkov (u Plz-
ně, kapacita 95 tis. t/rok) a KIC, 
a. s. (u Karviné, 192 tis. t/rok). 
Poslední jmenovaný projekt 
však v loňském roce od žádosti 
odstoupil, zbývající dvě žádosti 
byly na začátku roku postoupe-
ny Evropské komisi k posouzení 
a Ministerstvo životního prostře-
dí intenzivně s Evropskou komisí 
jedná o jejich podpoře.

Jednání na nejvyšší úrovni
Začátkem března se mimo jiné 

kvůli podpoře projektů na vý-
stavbu nových zařízení pro ener-
getické využívání komunálních 
odpadů sešel ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa s ev-
ropským komisařem Johannesem 
Hahnem a probírali strategii 
dočerpání peněz s dopady na le-
tošní rok. 

ECHO
Březnová dražba

Na konci roku 
2012 skončilo 

druhé obchodovací období 
Evropského systému emisního 
obchodování (EU ETS). Protože 
Česká republika nevyužila 
všechny povolenky z rezervy pro 
nové účastníky, rozhodla se je 
prodat ve dvou dražbách. První 
dražba se 11. října 2012 konala 
na energetické burze společnosti 
European Energy Exchange 
(EEX) v Lipsku. Vydražen byl 
jeden milion emisních povolenek 
za 188 milionů korun. Druhá 
dražba se konala 20. března 
2013 od 13.00 do 15.00 hodin 
opět na energetické burze EEX 
v Lipsku. K prodeji bylo tentokrát 
nabídnuto 1 568 500 povolenek.

Podvody u výkupu odpadů
Česká obchodní inspekce zveřej-
nila statistiky prohřešků výkupců 
odpadů. Porušení předpisů se 
dopustila téměř třetina kontrolo-
vaných provozoven. Podvodů se 
při výkupu odpadů provozovny 
dopouštějí spolu se zákazníky, 
kteří vykupujícím například 
prodávají zakázané předměty. 
Při výkupu surovin musejí pro-
vozovny však podrobit každý do-
vezený odpad přísné kontrole. 
Najdou se totiž takoví zákazníci, 
kteří se snaží do kovošrotu 
prodat veřejná zařízení, jako 
jsou kradené dopravní značky, 
víka od kanalizace. Jenže toto je 
třeba hlásit, nikoli vykupovat. 

Ozon v Evropě
Během letních měsíců roku 2012 
došlo v Evropě k nejnižšímu 
překročení imisního limitu pro 
troposférický ozon za dobu jeho 
sledování od roku 1997. Epizody 
překročení imisního limitu byly 
kratší a rovněž byla dosažena 
nižší maximální koncentrace. 
Nicméně imisní limit byl překro-
čen alespoň jednou u přibližně 
85 % stanic ve všech členských 
zemích Evropské unie kromě 
Estonska. K překročení prahové 
hodnoty by nemělo dojít více 
než 25x za rok. Tato podmínka 
nebyla v letních měsících roku 
2012 splněna v 17 členských stá-
tech EU včetně České republiky.

Z odborných analýz vyplývá, že dále 
materiálově nevyužitelný komunální odpad  
by v České republice mohl nahradit až přibližně 
2 miliony tun hnědého uhlí.
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ZPRÁVY ZPRÁVY

Prvním bodem programu 
schůze bylo projednání Zprá-
vy o životním prostředí České 
republiky v roce 2011. Každoroční 
statistickou ročenku zpracovává 
Česká informační agentura životní-
ho prostředí CENIA, příspěvková 
organizace Ministerstva životního 
prostředí. Zpráva existuje pouze 
v elektronické podobě a každo-
ročně shrnuje situaci v mnoha ob-
lastech životního prostředí České 
republiky. 

Letos například poukazuje 
na to, že v roce 2011 došlo ke sníže-
ní zátěže životního prostředí sou-
běžně s mírným růstem ekonomiky 
České republiky. Také dokládá, že 
poklesla energetická a materiálová 
náročnosti hrubého domácího 
produktu státu, k čemuž přispěl 
zvýšený podíl produkce technolo-
gicky náročnějších výrobků s vyšší 
přidanou hodnotou a s nižší ener-
getickou a emisní náročností. 

„Rok 2011 se v tomto ohledu vyznačoval 
oddělením měrného vývoje ekonomiky 
a zátěže životního prostředí, k čemuž došlo 
naposledy v roce 2008,“ například 
konstatuje zpráva. 

Člověk se ze zprávy však dočte 
i negativních zjištění. Se znečiště-
ným ovzduším v České republice 
například stále úzce souvisí vysoký 
podíl fosilních zdrojů na výrobě 
energie. A na celkové zátěži ovzdu-
ší tuhými znečišťujícími látkami 
se takřka nejvýznamněji podílí 
doprava. 

„Pro kvalitu ovzduší v ČR se udělalo 
v minulosti opravdu hodně. Například 

míra znečištění sírou je dnes na jednom 
procentu toho, co jsme tu měli v roce 1989. 
Avšak problémy zůstávají a jsou velmi 
viditelné. Především na Ostravsku, v Praze 
a v oblasti severních Čech. Mluvím o zátěži 
prachovými částicemi, na kterém se třeba 
v případě Ostravska třetinově podílejí 
průmysl, třetinově domácnosti a třetinově 
doprava,“ uvedl v této souvislos-
ti Václav Mencl, člen výboru 
a předseda Rady Státního fondu 
životního prostředí ČR. 

Státní politika životního 
prostředí

Státní politika životního 
prostředí na období 2012 až 2020 
je dokumentem Ministerstva 
životního prostředí. Jeho zástupci 
tvrdí, že na něm pracovali roky. 
Výsledkem je však materiál, který 
schválila vláda ČR a jenž vymezuje 
rámec ochrany životního prostředí 
v České republice do roku 2020. 

„Hlavním cílem tohoto klíčového doku-
mentu je zajistit zdravé a kvalitní životní 
prostředí pro obyvatele České republiky, 
výrazně přispět k efektivnímu využívání 
veškerých zdrojů a minimalizovat negativní 
dopady na životní prostředí, včetně těch, 
které přesahují hranice státu,“ nechal se 
slyšet například ministr životního 
prostředí Tomáš Chalupa. 

Materiál vychází z dostupných 
statistických údajů a zasazuje je 
do kontextu. K tomu se snaží 
navrhnout řešení zjištěných problé-
mů. Poukazuje například na zá-
sadní problémy s kvalitou ovzduší 
v České republice a s rekordním 
objemem skládkování. 

„Mezi další prioritní oblasti patří zajiš-
tění ochrany vod a zlepšování jejich stavu, 
prevence a omezování vzniku odpadů, 
podpora jejich využívání jako náhrady 
přírodních surovin nebo energetické úspory,“ 
stojí v dokumentu.

To si uvědomují i členové sně-
movního výboru. 

„Odpady nelze donekonečna 
skládkovat, to je vůbec to nejnáklad-
nější a nejhorší řešení. Základní věcí je 
maximum odpadů třídit a otázka zní, co 
s tím, co zbude. Protože nyní to, co zbude, 
skládkujeme. Což nechceme, protože 
odpady bychom měli umět využívat. 
Primární dohoda zní, že by měly být 

Čtyři oblasti definují budoucí Operační program Životní prostředí
sněmovní výbor pro 
životní prostředí funguje 
již šesté volební období. 
na jeho 31. schůzi (27. 
2. 2013) prezentovali 
zástupci Ministerstva 
životního prostředí tři 
materiály, jež jsou stěžejní 
pro nastavení budoucího 
nástupce Operačního 
programu Životní prostředí 
a pro další směřování Čr 
v environmentální oblasti. 
Prezentovali „Zprávu 
o životním prostředí Čr 
2011“ a dokumenty „státní 
politika životního prostředí 
Čr 2012–2020“ a „Priority 
Operačního programu 
Životní prostředí na léta 
2014–2020“. 

energeticky využívány. A teď je to otázka 
ceny, za kterou to spalování komunálních 
odpadů bude probíhat. Ta se stále přesně 
neví. Z mnohých analýz ale vyplývá, že 
by se to mohlo pohybovat kolem jednoho 
tisíce korun za tunu,“ vysvětlil Václav 
Mencl. 

Státní politika životního 
prostředí ČR rovněž uvádí: „Další 
stěžejní oblastí, na kterou je třeba zaměřit 
pozornost, je snižování rizikových látek 
z dopravy. O pevné zařazení výzev na fi-
nancování alternativní čisté dopravy je 
Ministerstvo životního prostředí připra-
veno usilovat i v rámci nového operačního 
programu, který je připravován pro 
období 2014–2020.“ 

Z uvedeného vyplývá, že Stát-
ní politika životního prostředí 
ČR slouží jako výchozí materiál 
pro další dokument, který výbor 
pro životní prostředí projedná-
val a jenž nese název Priority 
Operačního programu Životní 
prostředí na léta 2014–2020. 

Oba dokumenty na sebe 
očividně navazují. Státní politika 
životního prostředí České repub-
liky ukazuje na nedostatky v ob-
lasti životního prostředí a Minis-
terstvo životního prostředí spolu 
se Státním fondem životního 
prostředí ČR snaží v materiálu 
Priority Operačního programu 
Životní prostředí na léta 2014 až 
2020 navrhnout podmínky pro 
budoucí čerpání podpory z ev-
ropských fondů. 

První náměstek ministra ži-
votního prostředí Martin Frélich 
se již v Prioritě vyjádřil, že nový 
operační program by měl být 

uchopen koncepčněji než stávají-
cí OPŽP. A nyní spoléhá na čtyři 
stěžejní oblasti, do kterých by 
v budoucích letech mělo směřo-
vat co nejvíce peněz z evropských 
fondů. 

Čtyři oblasti 
První oblast je uvedena jako 

„Ochrana a udržitelné využívání 
zdrojů“. Do ní patří zajištění 
ochrany vod a zlepšování jejich 
stavu, prevence a omezování 
vzniku odpadů a jejich negativ-
ního vlivu na životní prostředí, 
podpora jejich využívání jako 
náhrady přírodních surovin 
a ochrana a udržitelné využívání 
půdního a horninového prostře-
dí. 

Druhá oblast je definována 
jako „Ochrana klimatu a zlepšení 
kvality ovzduší“. V ní je cílem sni-
žování emisí skleníkových plynů 
a omezování negativních dopadů 
klimatických změn, snížení 
úrovně znečištění ovzduší a efek-
tivní, k přírodě šetrné využívání 
obnovitelných zdrojů energie.

Třetí oblast, „Ochrana přírody 
a krajiny“, se týká ochrany a posí-
lení ekologických funkcí krajiny, 
zachování přírodních a krajin-
ných hodnot a zlepšení kvality 
prostředí v sídlech.

Poslední, čtvrtou oblast autoři 
uvádějí pod označením „Bezpečné 
prostředí“. Tam řadí předcházení 
rizikům a ochranu prostředí před 
negativními dopady krizových 
situací způsobených antropogen-
ními nebo přírodními hrozbami.

Podle Frélicha je možné, že 
takto načrtnuté priority budou 
sloužit jako hlavní vodítko při 
nastavování budoucích priorit-
ních os v budoucím operačním 
programu (kompletní text materi-
álu je možné najít na stránkách 
agentury CENIA).

O jednání
„Zpráva o životním prostředí, státní 

politika a návrh na budoucí podobu OPŽP 
jsou spojitými nádobami,“ uvedl Martin 
Frélich na začátku jednání výboru 
pro životní prostředí. Poté se za-
měřil na konkrétní výstupy Zprávy 
o životním prostředí za rok 2011. 

Podle Frélicha splňuje Česká 
republika v současnosti všechny 
národní emisní stropy, ale co se 
týče ovzduší, v zemi narůstají po-
čty oblastí, kde se lidé se silně zne-
čištěným ovzduším musejí potýkat. 
Potíže způsobují hlavně limity pro 
polétavý prach (PM 10).

„V oblasti PM 10 patříme mezi 
problémové evropské země. Není to tak, že 
bychom pro ovzduší nic nedělali, naopak, 
ale problémy jsou, ale i narůstají. 
Z hlediska ovzduší a zdravotních rizik 
z toho pramenících je 22 procent území 
republiky zasaženo problémy s ovzduším. 
A na tomto území žije zhruba polovina 
obyvatel ČR,“ uvedl Frélich a do-
dal, že nelichotivá situace panuje 
i v případě špatné kondice našich 
lesů, které tvoří 33,7 procenta veš-
kerého území České republiky. 

Zmínil se i o tom, že došlo 
k poklesu produkce odpadů. 
Na druhou stranu se však podle 
Frélicha odpady nevyužívají 
efektivně a drtivá většina odpadu 
se u nás skládkuje. 

K tomu Václav Mencl, člen 
výboru a předseda Rady Státního 
fondu životního prostředí ČR, 
přidal, že můžeme také očekávat, 
že do roku 2025 přijde z Evropské 
unie úplný zákaz skládkování. 

Problém k řešení
Jednání pokračovalo Frélicho-

vým vyjádřením, že potěšujícím 
zjištěním by mohl být meziroční 
růst podílu výroby elektřiny z ob-
novitelných zdrojů o 20 procent, 
kdyby jej ovšem nekalila jiná 
skutečnost.

„Devadesát jedna procent z nárůstu 
činí solární energie, fotovoltaické elektrár-
ny,“ dodal Frélich. 

Pozitivním je podle něho 
alespoň skutečnost, že se zvyšuje 
počet lidí napojených na kanalizaci 
a snižuje se podíl odpadních vod 
ve vodách povrchových.

Václav Mencl ho však v tom-
to ohledu doplnil slovy, jimiž 
poukázal na nevyužitou šanci 
hlavního města získat na moder-
nizaci a dostavbu hlavní pražské 
čistírny vysoké finanční pro-
středky z Operačního programu 
Životní prostředí. 

 „Třetina znečištění vod patří Praze. 
A v jejím případě je to nyní problém poli-
tický. Kdekdo kdekoho obviňuje. Nechci 
být v tomto ohledu soudcem, ale hlavní 
město by i v případě znečištění povrcho-
vých vod mělo jít příkladem. Příběh Pra-
hy, která nevyužila 6,5 miliardy korun 
z evropských fondů, je docela frustrující,“ 
řekl Mencl a zdůraznil, že tato 
skutečnost znemožňuje České 
republice dostát svým závazkům 
vůči Evropské unii. 

Martin Frélich se také zmínil 
o pomalém, ale přesto vývoji 
ve snižování energetické náročnosti 
v České republice. Energetická ná-
ročnost v zemi je však v porovnání 

s jinými státy stále velmi vysoká. 
„Parní elektrárny mají přes 60 procent 
podílu na výrobě energie,“ uvedl. 

Diskutovalo se také o energe-
tickém využívání odpadů nebo 
o skutečnosti, že z pohledu hru-
bého domácího produktu došlo 
k 2,2% nárůstu objemu investic, 
které ročně směřují do životního 
prostředí. Což je zásluha zejména 
zdrojů z Evropské unie. 

„Všechny zmíněné materiály jsou dob-
rým podkladem pro diskuzi nad budoucím 
operačním programem. Při jejich sestavo-
vání byly v mnohém určující i naše závazky 
vůči státním závazkům a vůči Evropské 
unii,“ uvedl Frélich a upozornil, 
že vytvořením materiálů práce 
neskončila, naopak byla vytvo-
řena takzvaná Platforma 2014+, 
v níž jsou zástupci samosprávy, 
MŽP i jiných rezortů, různých 
profesních asociací a neziskových 
a nevládních organizací. 

„Další schůzku jsme naplánovali 
na konec března. Jsme připraveni o těch 
prioritních oblastech dále diskutovat. 
Vedle předložených materiálů při našich 
jednáních vycházíme i z tematické karty 
pro oblast životního prostředí, kterou 
zpracovalo Ministerstvo pro místní 
rozvoj,“ dodal Frélich.

Do Bosny
Členové výboru pro životní 

prostředí vyjádřili spokojenost se 
zpracováním zmíněných doku-
mentů. Václav Mencl řekl, že 
jsou úplné, vyčerpávající a velmi 
kvalitně zpracované. „Zpracovatelé 
zaslouží pochvalu,“ řekl doslova. 

Jeho slova potvrdili i další čle-
nové výboru a na dokumentech 
ocenili, že popisují trendy, že ne-
jsou pouze „výřezem jen určitého 
množství dat.“ Někteří poslanci 
pak načali téma, kdo na nich a jak 
spolupracoval. Z této diskuze 
vyplynulo, že do skupiny, která 
materiály připravovala, docházeli 
pouze zástupci KSČM.

„Předložené materiály jsou samozřejmě 
zpracovány s ohledem na dlouhodobý 
horizont. Máme za to, že jsou platnější než 
jedno volební období,“ uvedl Frélich. 

Program výboru končil bodem 
„Různé“, v němž se neřešilo tak-
řka nic jiného než zahraniční ces-
ty členů výboru. Jedním z členů 
byl například vyzdvižen přínos 
zahraniční cesty do Etiopie, při 
níž došlo k navázání kontaktu 
mezi etiopskou a českou genovou 
bankou. Další cesta našich záko-
nodárců pak bude vpravdě bal-
kánská. Na jednání si domlouvali 
cestu do Bosny a Hercegoviny. 

1 Ochrana a udržitelné využívání zdrojů

2 Ochrana klimatu a zlepšení kvality ovzduší

3 Ochrana přírody a krajiny

4 Bezpečné prostředí

1.1 Zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu

1.2 Prevence a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu na životní 
prostředí, podpora jejich využívání jako náhrady přírodních surovin

1.3 Ochrana a udržitelné využívání půdního a horninového prostředí

2.1 Snižování emisí skleníkových plynů a omezování negativních dopadů  
klimatické změny

2.2 Snížení úrovně znečištění ovzduší

2.3 Efektivní a přírodě šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie

3.1 Ochrana a posílení ekologických funkcí krajiny

3.2 Zachování přírodních a krajinných hodnot

3.3 Zlepšení kvality prostředí v sídlech

4.1 Předcházení rizik

4.2 Ochrana prostředí před negativními dopady krizových situací  
způsobených antropogenními nebo přírodními hrozbami

tematická oblast Priorita
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Jak vzhledem k nutnosti zavedení akce-
leračních opatření pro rychlejší čerpání 
prostředků z Operačního programu Život-
ní prostředí hodnotíte současný stav jejich 
čerpání? 

Nevidím žádný zásadní problém. Když si 
vezmete roky trvání Operačního programu 
Životní prostředí, tak ten program nelze 
hodnotit jinak než jako program úspěšný. 
A to i přesto, že procházel a stále prochází 
různými složitými obdobími. A co se týče 
podpořených projektů, nemám zásadnějších 
výhrad. To samé ukazují i stanoviska Evrop-
ské komise a výsledky všemožných auditů, 
které byly v případě Operačního programu 
Životní prostředí realizovány. 

Nemáte proto obavy z toho, že ne všechny 
finanční prostředky z OPŽP budou do jeho 
konce vyčerpány? 

To nemám. A to i přesto, že jsme nyní 
ve fázi nastavování, jak ony zbývající pro-
středky nejlépe využít. Ale již nyní máme 
například koncepci odpadového hospodář-
ství obcí, kam půjde i velká část zbývajících 
prostředků z OPŽP. A těch oblastí je samo-
zřejmě více. Ano, tlačí nás čas, ale myslím, 
že MŽP a SFŽP ČR k tomuto problému 
přistupují velmi operativně. V tomto ohle-
du jsem velmi rád za konstruktivní práci 
pana prvního náměstka ministra životního 
prostředí Martina Frélicha. Řekl bych, že 
funguje i domluva vedení Ministerstva 
životního prostředí s vedením Státního 
fondu životního prostředí ČR a s námi 
jako poslanci a senátory i dalšími členy 
Monitorovacího a Řídicího výboru OPŽP 
a Rady SFŽP ČR. Jistotu dává i to, že za ty 
roky, co Operační program Životní prostře-
dí běží, se udělalo již obrovské množství 
práce. I když samozřejmě všechno růžové 
není, což však není podle mého názoru vina 
ministerstva nebo fondu, protože po nikom 
nemůžete vymáhat, aby využíval prostředky 
z evropských fondů. Teď mluvím hlavně 
o Praze. 

O nelehkém období

V jaké situaci se podle vás nyní nachází 
OPŽP? 

Mechanismu žádání o dotace z Operač-
ního programu Životní prostředí se nakonec 
naučili všichni. A to i přesto, že požadavky 
na projekty se zvyšují jak ze strany Evropské 
unie, tak ze strany Ministerstva životního 
prostředí, Státního fondu životního prostře-
dí ČR, ale i nás jako členů řídicích orgánů. 
Všichni procházíme vývojem, stejně jako 
i určitým vývojem procházejí cíle operačního 
programu. Něco už je vyřešeno, něco ještě 
zbývá vyřešit. Chci ocenit práci všech, kteří 
se na tom všem podílejí. Včetně pracovníků 
Státního fondu životního prostředí ČR, kteří 
neprošli zrovna lehkým obdobím. 

Co myslíte tím nelehkým obdobím? 
Není žádným tajemstvím, že v jisté chvíli 

byl Státní fond životního prostředí ČR, 
a koneckonců i Operační program Životní 
prostředí ovlivňován kauzou, kterou inicio-
val přímo ředitel fondu, což je dost vysoká 
šarže na to, aby byla zpochybněna práce jak 
na fondu, tak částečně na ministerstvu. A to 
jistě dobré nebylo. Na druhou stranu jsem 
vděčný za to, že to nemělo výraznější vliv 
na čerpání prostředků z Operačního progra-
mu Životní prostředí. Že program doběhne, 
jak má. 

Pražská čistírna 

Zmínil jste se o problému Prahy a o její ne-
schopnosti předložit odpovídající projekt 
na celkovou rekonstrukci čistírny odpad-
ních vod tak, aby byl akceptovatelný Evrop-
skou komisí. Praha proto přišla o možnost 
získat z evropských fondů 6,5 miliardy 
korun. Vnímáte to jako velký problém? 

Já to vnímám hlavně jako problém České 
republiky, protože ta nesplní to, k čemu 
se zavázala. Do roku 2015 nedosáhne 
na úroveň kvality čistění odpadních vod 
a míry znečištění vodních toků, k nimž se 
vůči Evropské unii zavázala. Svůj závazek 
splní za podstatně delší dobu, což je vážný 
problém. Přitom jednou z hlavních potíží je 
Praha, která se z pohledu celé České republi-
ky podílí na znečištění vodních toků jednou 
třetinou. 

Pro Prahu byly přitom dlouhou dobu alo-
kovány speciální peníze z OPŽP a výsled-
kem je nic. 

Ano, dlouho jsme pro Prahu drželi 
v OPŽP 6,5 miliardy korun jako příspěvek 
na řešení čistírny odpadních vod. Projekt se 
však dostal do politického soukolí a různé-
ho obviňování. Já nechci dělat soudce, kdo 
má pravdu, či nemá, co se stalo, nestalo, ale 
výsledkem je, že Praha přišla o 6,5 miliar-
dy korun. To nejsou drobné, to je značná 
částka, kterou Praha bude muset nakonec 
řešit ve své vlastní režii, což pro ni jistě 
nebude jednoduché. Ale opět, to je sice věcí 
Prahy, ale bohužel z toho pramení problém 
nás všech s kvalitou čištění odpadních vod 
a znečištění toků, protože Česká republika 
kvůli Praze neplní svůj závazek vůči Evrop-
ské unii. Jako poslanec se s tím těžko smiřuji 
a říkám, že Praha by měla výrazně přidat 
v zájmu nás všech. 

Je možné, že oněch alokovaných 6,5 
miliardy korun pro potřeby Prahy sehraje 
nějakou roli v celkovém čerpání z Ope-
račního programu Životní prostředí? Že 
nevyčerpání této částky způsobí problém 
v celkovém čerpání? 

O to nemám obavy. Ty peníze jsou de fac-
to již rozděleny. Pro prostředky, které jsme 

Václav Mencl: Program doběhne, jak má
„Jsem pro to, aby se pro příští 
programové období udělaly spojené 
operační programy, které by 
zasahovaly do různých problematik. 
Abychom neměli desítky operačních 
programů, ale třeba jen do desíti 
operačních programů,“ říká 
v rozhovoru s Prioritou Václav Mencl. 
Člen sněmovního výboru pro životní 
prostředí a předseda rady státního 
fondu životního prostředí Čr však 
zdaleka nezůstává pouze u tohoto 
sdělení. 

ROZHOVORROZHOVOR

pro Prahu drželi, jsme měli v záloze mno-
ho jiných a kvalitních projektů na čištění 
odpadních vod v zásobnících projektů. A to 
zhruba ve stejné výši finančních prostředků, 
o kterou žádala Praha. I proto jsme byli 
neustále pod tlakem primátorů a starostů, 
abychom tyto peníze uvolnili, protože oni 
měli velmi kvalitní projekty, jež byly nad 
čárou hodnocení, a přesto jsme je kvůli 
Praze nedoporučovali ministrovi životního 
prostředí ke schválení. Když se ukázalo, 
že Praha není schopna finanční prostředky 
využít, podpořili jsme tyto projekty. 

Nástupce OPŽP

Pojďme se bavit o budoucím nástupci 
Operačního programu Životní prostředí. 
Mnozí o něm mluví  tak, že by měl být sys-
témovější. Avšak stále nikdo jasně neřekl, 
jak tato vize bude vypadat v praxi. 

Tak začněme úvahou, jak budou operační 
programy vůbec rozděleny, a to z pohledu 
celé České republiky. Jsem pro to, aby se 
udělaly spojené operační programy s pře-
sahy do různých problematik. Abychom 
neměli desítky operačních programů, ale 
třeba jen do desíti operačních programů. To 
je ostatně i podle mě rozumné stanovisko 
vlády. Obrovské množství programů, které 
v zemi nyní funguje, je náročné jak z hledis-
ka celkové koncepce vývoje České republiky, 
tak z hlediska kontroly. 

Dobře, ale co ta koncepčnost a systémovost 
v případě nástupce Operačního programu 
Životní prostředí? 

VáCLAV MENCL je předsedou sněmovního Volebního výboru, který má na starosti 
média, členem sněmovního Výboru pro životní prostředí a sněmovního Organizačního vý-
boru. Působí také v Podvýboru pro suroviny, odpady, obnovitelné zdroje a ochranu klimatu, 
v Podvýboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Je 
místopředsedou poslaneckého klubu Občanské demokratické strany.

„
Jsem pro to, aby se udělaly 
spojené operační programy 
s přesahy do různých 
problematik. Obrovské 
množství programů, které 
v zemi nyní fungují, jsou 
náročné jak z hlediska 
celkové koncepce vývoje České 
republiky, tak z hlediska 
kontroly.
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ROZHOVOR

Myslím, že je to docela jasné. Na jednání 
Výboru pro životní prostředí jsme projedná-
vali tři klíčové dokumenty. Zprávu o životním 
prostředí ČR za rok 2011, Státní politiku 
životního prostředí ČR do roku 2020 a pak 
návrh podoby budoucího operačního progra-
mu zaměřeného na životní prostředí. Všechny 
tyto dokumenty nezobrazují pouze řez 
aktuálním stavem, prezentují vývojové trendy 
stavu životního prostředí. A tyto trendy velmi 
přesně ukazují na problémy v životním pro-
středí, jež je třeba řešit co nejdříve. Víme tedy, 
na co se musíme v příštím programovém ob-
dobí soustředit. Můžeme být velmi konkrétní 
v tom, kam je skutečně potřeba směrovat 
podporu budoucího operačního programu 
zaměřeného na životní prostředí. 

To je jistě velký posun, zvlášť když ještě 
před několika měsíci nebylo vůbec jasné, 
zda Ministerstvo životního prostředí bude 
vůbec nějaký operační program spravovat. 

Pokud by nemělo Ministerstvo životní-
ho prostředí spravovat operační program 
zaměřený na životní prostředí, tak to už 
opravdu nevím, kdo by jej spravovat měl. 
Na druhou stranu je potřeba zmínit i urči-
té přesahy v rámci resortů, přesahy, které 
u operačních programů vyvstávají. Kdybych 
měl mluvit za poslance, tak mnohé přesahy 
v rámci různých operačních programů se 
dají projednat například na úrovni výborů 
Poslanecké sněmovny, přičemž Poslanecká 
sněmovna má určitou sílu, již může použít 
při různých nesrovnalostech a nedohodách. 
Může pomoci hledat rozumná řešení a z ne-
dohod udělat dohody. Jako příklad bych 
uvedl třeba nedávný seminář o odpadovém 

hospodářství, který jsme zrealizovali spo-
lečně se členy hospodářského výboru. A ti 
si po skončení semináře silně uvědomili, že 
problematika odpadů je nám společná. Což 
je jen dobře, protože tím se na téma odpady 
vytváří předpoklad pro dobrou spolupráci 
mezi Ministerstvem životního prostředí 
a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

O Ministerstvu financí ČR

Jak vnímáte občasné zvěsti o posílení role 
Ministerstva financí ČR při čerpání evrop-
ských prostředků?  

Ministerstvu financí v žádném případě 
nelze upřít jeho dozorovou funkci. Ko-
neckonců ono je tím úřadem, který ručí 
za rozumné vydávání finančních prostředků 
ze státního rozpočtu i z Evropské unie. 
Podle mého názoru Ministerstvo financí ČR 
prozatím nijak nepřekračuje svůj mandát. 
Naopak sehrává dobrou roli například při 
vyjednávání s Evropskou komisí. Zvlášť 
když je ji potřeba přesvědčit, že ČR si za-
slouží čerpat evropské peníze. Je dobře, že 
zástupci ministerstva financí sedí ve všech 
řídicích orgánech, takže takříkajíc vidí 
do každého projektu podpořeného z evrop-
ských peněz. 

Ovšem zprávy v médiích bývají někdy velmi 
konkrétní. Například se mluví o rušení 
nebo převádění Státního fondu životního 
prostředí ČR… 

Tyto návrhy se objevují, řekl bych, kon-
tinuálně. S větší či menší intenzitou na ně 
narážím již deset let, co vykonávám mandát 
poslance. Já bych jim nepřikládal zvláštní 

váhu. Jestliže Ministerstvo životního pro-
středí uhájilo své stávající finanční prostřed-
ky a bude pod ně spadat budoucí Operační 
program Životní prostředí, tak bude jeho 
administraci i nadále vykonávat Státní fond 
životního prostředí ČR, který s tím má za ty 
roky obrovské zkušenosti.

Říkáte tedy, že zveřejňování těchto infor-
mací je jen takovým tuzemským politickým 
folklórem? 

Podmínky čerpání evropských peněz jas-
ně říkají, že jakékoli ministerstvo je jen řídi-
cím orgánem daného operačního programu. 
Že tedy nemůže finanční prostředky z EU 
samo administrovat. V tomto ohledu mi pro-
to žádné posuny, ať už se Státním fondem 
životního prostředí ČR, či s jakýmkoli jiným 
státním fondem, který plní podobnou roli, 
nedávají žádný smysl. Co se týká sněmov-
ny, tak na její půdě prozatím žádný takový 
návrh – rušit nebo převádět výkon státních 
fondů – nezazněl. 

Problémy životního prostředí

Vraťme se k budoucí podobě nástupce 
Operačního programu Životní prostředí. 
Kam by podle vás mělo směřovat nejvíce 
peněz? Do jakých oblastí? 

Do vodního hospodářství, kvality ovzduší 
a ochrany klimatu, odstraňování odpadů 
a ekologických zátěží a ochrany a péče o pří-
rodu a krajinu. Ve všech čtyřech oblastech 
máme problémy. Všechny čtyři jsou důležité 
a jsou spolu mnohdy úzce provázané. Na to 
se musíme soustředit, protože toto odpovídá 
skutečným problémům České republiky. 

„Politika životního prostředí v užším 
smyslu znamená řešení problémů 
životního prostředí pomocí státních 
intervencí a nástrojů ochrany životního 
prostředí, které má stát k dispozici. 
Jinou možností je řešit tyto problémy 
pomocí volné ruky trhu,“ říká mluvčí 
agentury Eva Branišová. 

Jak mluvčí podotýká, v souvis-
losti s tím lze politikou životního 
prostředí rozumět samozřejmě 
také dokument, který stanovuje 
cíle státu v oblasti životního 
prostředí a nástroje k jejich dosa-
žení – Státní politiku životního 
prostředí ČR.

„V širším smyslu pod tímto pojmem 
chápeme souhrn způsobů, jakými subjekty 
prosazují své zájmy v oblasti ochrany 
životního prostředí. Subjekty se za tímto 
účelem například organizují do skupin 
a působí na změnu právních norem, 
jestliže jim stávající normy nevyhovují. 
Stát pak v rámci politiky životního 
prostředí v širším smyslu funguje jako 
veřejná autorita, která vytváří právní 
normy a zasahuje do situace na trhu,“ 
vysvětluje Branišová.

Nástroje na ochranu 
životního prostředí

Politika životního prostředí 
v užším smyslu má k dispozici 
různé nástroje k ovlivňování 
ekonomických subjektů pro 

zabezpečení ochrany životního 
prostředí. Nástroje politiky život-
ního prostředí můžeme rozdělit 
do několika skupin.

Tou první jsou takzvané 
administrativní nástroje, které 
pracují na principu administra-
tivních nebo také normativních 
nástrojů. Založeny jsou přitom 
na donucovací pravomoci 
orgánů státní správy, které 
prostřednictvím těchto nástro-
jů přímo ovlivňují chování 
znečišťovatelů. Administrativ-
ní nástroje mohou mít formu 

zákazu, příkazu či omezení, 
které vyplývá přímo ze zákona 
či z rozhodnutí úřadu. Do této 
skupiny patří také povolení 
a souhlasy úřadů k činnostem 
ohrožujícím životní prostředí 
včetně rozhodnutí vyplývají-
cích z posouzení vlivu připra-
vovaných projektů na životní 
prostředí, limity na vypouštěné 
znečištění a technologické či 
výrobní standardy a normy.

Ekonomické nástroje
Další skupinou jsou ekono-

mické nástroje, které na chování 
znečišťovatelů působí nepřímo 
prostřednictvím trhu. Podle prin-
cipu fungování lze rozlišit dva 
typy ekonomických nástrojů. 

Prvním typem jsou nástroje 
fungující na principu převedení 
externích nákladů do nákladů 
původce, což jsou takzvané 
internalizace negativních exter-
nalit, ale jimi není nic jiného než 
poplatky, daně, pokuty, ale také 
platby za nakoupená obchodova-

telná práva na znečištění či platby 
na kompenzaci způsobených 
škod na životním prostředí. 

Cílem těchto nástrojů je 
přitom zvýšit náklady původců 
znečištění o externí náklady, 
které svou činností způsobí 
ostatním subjektům. Původce je 
tak donucen brát v úvahu všech-
ny tzv. celospolečenské náklady 
z jeho činnosti. Snahou přitom 
je, aby původce omezil svou čin-

POLITIKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nástroje politiky životního prostředí

Ekonomie, ale i ekonomika jsou se životním prostředím velmi 
provázány. Vztahem mezi ekonomickými činnostmi a jejich vlivem 
na životní prostředí se zabývá koncept ekonomie životního prostře-
dí, ve kterém ekonomická teorie slouží především k řešení problé-
mů životního prostředí.

Ekonomie je věda zabývající se chováním člověka ve světě omeze-
ných zdrojů. Protože potřeby člověka jsou v podstatě neomezené, 
ekonomie zkoumá otázku, jak alokovat omezené vzácné zdroje 
mezi jednotlivé lidské potřeby.

Pojem ekonomie bývá často zaměňován s pojmem ekonomika, 
který má však úplně jiný význam. Ekonomika znamená hospodář-
ství určitého subjektu (například státu), které je výsledkem jeho 
hospodářské činnosti (hospodaření, tj. snahy o dosažení maximál-
ního možného zisku s minimálními náklady). Ekonomika může být 
chápána také jako systém sestávající z jednotlivých ekonomických 
subjektů a jejich vztahů a vazeb. Oproti tomu ekonomie je věda, 
která se zabývá chováním subjektů při hospodaření, tj. při hospo-
dárném využívání omezených zdrojů.

Zdroje pro uspokojování potřeb člověka jsou poskytovány příro-
dou. Příroda je vlastně vše, co nás obklopuje. Ty části světa, které 
existují nezávisle na lidském jednání (nejsou stvořeny člověkem), 
představují přírodu vnímanou v jejím užším smyslu. V širším smyslu 

jsou součástí přírody i prvky přetvořené člověkem. Příroda tvoří 
podmínky pro život člověka a poskytuje prostor pro jeho aktivity. 
Člověk přírodu využívá, a tím na ni opět zpětně působí (využíváním 
okolní přírodu mění). Jelikož je s přírodou ve stálé interakci, musí 
se vzniklým změnám stále přizpůsobovat.

Pro zkoumání vztahu přírody a člověka používáme pojem život-
ní prostředí člověka. Základními složkami životního prostředí 
jsou ovzduší, voda a půda, organismy, ekosystémy a toky ener-
gií. Podobně jako u konceptu přírody zahrnuje životní prostředí 
i uměle vytvořené prvky (budovy apod.), a v širším smyslu dokonce 
i lidskou společnost. Všechny tyto složky životního prostředí jsou 
vzájemně provázané, životní prostředí proto funguje jako systém.

Součásti přírody, které člověk pro uspokojování potřeb využívá, 
ekonomie nazývá statky či službami životního prostředí (nebo také 
přírodní statky a služby). Mohou to být suroviny odebírané z pří-
rody nebo statky plnící jiné funkce životního prostředí, jako jsou 
například funkce rekreační nebo poskytnutí prostoru pro aktivity 
člověka či pro uložení odpadů.

VZTAH EKONOMIE A ŽIVOTNíHO PROSTŘEDí

Jestliže se na předchozích 
stránkách zabýváme 
státní politikou životního 
prostředí, jistě není od věci 
doložit, co všechno se pod 
tímto termínem skrývá. 
Vysvětlení nabízí materiál 
České informační agentury 
životního prostředí CEnIa. 
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celkové náklady schválených projektů

celková alokace ERDF/FS pro PO 1–7

celková výše podpory schválených projektů

podpora ERDF/FS schválených projektů

podpora ERDF/FS projektů s RoPD

proplaceno celkem ERDF/FS/SR/SFZP CR

proplaceno z ERDF/FS

ČERPáNí FINANCí V RáMCI  
PRIORITNíCH OS 1–7 OPŽP  
V ČASE

Omezování produkce v zájmu ochrany 
životního prostředí s sebou, zejména v krátkém 
období, nese také vyšší nezaměstnanost  
v regulovaných odvětvích a nižší výnos 
veřejných rozpočtů z daní.

ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj
FS – Fond soudržnosti 
SR – státní rozpočet
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„Abychom zvrátili historický trend, 
jenž směřoval k vytlačení přírody ze světa 
dětských her, musíme najít způsob, jak dě-
tem znovu umožnit, aby se mohly zatoulat 
dál než jen na okraj vydlážděného chod-
níku. Děti by měly mít přístup k vegetaci 
a půdě, v níž budou moci hloubit tunely, 
běhat, lézt a padat. A k tomu všemu by 
měla sloužit i dětská hřiště,“ uvádí 
Gary Nabhan ve své knize.

Plzeňský projekt
V duchu současné snahy 

o přiblížení přírody dětem a dětí 
přírodě vznikl z popudu měst-
ského obvodu Plzeň 4 projekt 
„Rekonstrukce dětských hřišť při 
mateřských školách“. Týkal se tří 
mateřských škol v obvodu – 64. 
mateřské školy Pod chlumem, 50. 
mateřské školy Družby a 57. ma-
teřské školy Nad Dalmatinkou 1. 

„V době, kdy se projekt připravoval, 
byly některé prvky na hřištích již za dobou 
své životnosti, některá hřiště přitom taktéž 
nebyla úplně vybavená,“ říká Pavel 
Šticha, autor výsadbových a kra-
jinářských úprav na plzeňských 
dětských hřištích. 

Na otázku, co se zmíněnými 
problémy v Plzni udělali, odpoví-
dá: „Zastaralá zařízení jsme nahradili 
současnými herními prvky s vysokou 

životností a pestrou nabídkou herních 
možností. Některé z nich jsou celodřevěné 
a spolu s ozeleněním by měly být postupně 
zakomponovány do stávajících zahrad 
mateřských škol. Jiné hrací prvky jsou 
pak postavené pouze na využití zeleně, 
jako například přírodní bludiště.“ 

Papíry, papíry a papíry
Žádost o dotaci na projekt 

podávalo město v roce 2009 
a ve stejném roce se projekt 
i realizoval. Žádost vypracovávala 
Dagmar Polová z Odboru finan-
cování a rozpočtu Magistrátu 
města Plzně. 

„Bylo to v počátku nynějšího pro-
gramového období, takže jsme se na tom 
všichni tak trochu učili,“ vzpomíná. 

První žádosti byly podle jejích 
slov složité, neboť v té době 
na žádosti nebyl nikdo zvyklý. 

„Jsme sice útvar, který podává 
žádosti už řadu let, ale specializovali 
jsme se na národní programy, které jsou 
ve srovnání s těmi evropskými naprosto 
jiné a daleko jednodušší, ne tak obsáhlé 
a komplikované,“ vysvětluje. 

Přestože v případě ozelenění 
hřišť při mateřských školách 
nehrála roli velká finanční částka, 
k žádosti bylo potřeba doložit 
množství souvisejících dokumen-
tů. Stěžejním dokumentem byl 

podle Polové samozřejmě projekt 
a rozpočet, nezbytnými pak byly 
doklad o právní subjektivitě 
žadatele a pověření určené osoby 
k jednání se zástupci Státního 
fondu životního prostředí ČR. 

„Zpravidla to řešíme tak, že primátor 
k tomu zplnomocní nějakého vyššího úřed-
níka,“ objasňuje Dagmar Polová. 

Vybavuje si také, jak bylo nut-
né doložit status plátcovství DPH 
města Plzně. „Tehdy jsme ještě plátci 
DPH nebyli,“ říká. 

Doložit museli i vyjádření 
krajského úřadu k potřebám 
životního prostředí i regionálního 
rozvoje, výpis z katastru a katast-
rální mapu i množství příloh eko-
nomického charakteru ověřující 
bonitu žadatele.

Samotnou realizaci projektu – 
výsadbu keřů a travin, obohacení 
půdy zahradnickým substrátem, 
bandáž, kotvení a mulčování 
– provedla plzeňská zahradnic-
ká firma Prostrom. Ta provádí 
i následnou péči financovanou 
z prostředků města. Na do-
končení administrace projektu 
mělo město zhruba roční lhůtu 
po dokončení samotné realizace. 
V té době bylo potřeba doložit 
faktury, úhrady, protokoly o pře-
dání staveniště, vyjádření odboru 

Uznávaní američtí 
přírodovědci Gary nabhan 
a stephen trimble se ve své 
knize Zeměpis dětství 
zamýšlejí nad tím, proč 
je důležité, aby děti byly 
v kontaktu s přírodou a co 
můžeme udělat my dospělí, 
abychom jim to umožnili. 
Jednou z možností je začít 
pracovat na „novém“ 
konceptu dětských 
hřišť. a v případě hřišť 
v mateřinkách svou roli 
sehrává i Operační program 
Životní prostředí. 

Operační program Životní  
prostředí pomáhá dětem

O HERNíCH PRVCíCH NA HŘIšTíCH

Dagmar Kozlová z Nadace Proměny upozorňuje v souvislosti 
s dětskými hřišti i na jednu velice důležitou skutečnost: Dětem 
často chybí soukromí. Chvíle, kdy je nikdo dospělý nestřeží 
a nepozoruje. Být chvíli sám za sebe, mít sám za sebe zodpo-
vědnosti prospěje každému, děti nevyjímaje. Učitelé, rodiče 
a vychovatelé dávají dnes na děti pozor na každém kroku, 
mají pocit, že děti musejí být neustále pod dohledem, protože 
jsou malé, nedokážou se o sebe postarat, necítí zodpověd-
nost, nerozeznají riziko, přeceňují své síly. Ten, kdo ponechal 
dětem možnost postarat se v určitých věcech samy o sebe, 
dělat některé domácí práce, mít povinnosti a rozhodovat, se 
přesvědčil, že děti zvládnou mnoho. Když se musejí spoléhat 
samy na sebe, jsou daleko soustředěnější, přemýšlejí o tom, co 
dělají, a chybují minimálně. Proto je vhodné vybudovat v zahra-
dě plůtky nebo zasadit živé ploty, uplést již zmíněné domečky 
z vrbového proutí, jednoduše řečeno rozčlenit zahradu tak, 
aby děti měly možnost úniku před všudypřítomným dohledem 
paní učitelky. Pochopitelně musejí být stanovena pravidla, která 
všechny děti chápou a jsou schopny je dodržovat. Pravidlem 
není jen volnost bez hranic, ale i respektující přístup, který má 
jasně daná pravidla. Díky tomuto přístupu přijdou děti také 
do zdravého kontaktu s rizikem. To je donutí převzít na sebe 
zodpovědnost za to, co dělají, musejí se více soustředit a pře-
mýšlet, plánovat pořadí činností, takzvaně vidět dopředu.

nost, a tím i snížil množství jím 
působeného znečištění životního 
prostředí na celospolečensky 
optimální úroveň.

Dalším nástrojem jsou pří-
spěvky k nákladům na zamezení 
znečištění životního prostředí. 
Jsou jimi dotace či daňové úlevy. 
Příspěvky k nákladům na za-
mezení může původce získat 
od různých subjektů (od veřej-
ných institucí, neziskových or-
ganizací i soukromé sféry). Mají 
formu dotací, zvýhodněných 
úvěrů, záruk za úvěry, daňových 
zvýhodnění či odkladů platby 
daně spojených s realizováním 
investice na ochranu životního 
prostředí. Patří sem také výnosy 
z prodeje obchodovatelných 
práv na znečištění či prostředky 
získané od původců znečištění 
na kompenzaci způsobených 
škod na životním prostředí.

Dobrovolné nástroje
Za ekonomické nástroje ná-

sledně řadíme takzvané dobrovol-
né nástroje a informační nástroje. 

Dobrovolné nástroje umožňují 
subjektům vzít na sebe při výko-
nu podnikové činnosti závazek 
šetrnějšího přístupu k životnímu 
prostředí, než vyžadují právní 
normy (ekoznačení, systémy 
environmentálního řízení podni-
ku, čistší produkce, posuzování 
životního cyklu výrobku, environ-
mentální účetnictví, dobrovolné 
dohody atd.).

Do skupiny informačních 
nástrojů pro změnu řadíme 
nástroje informativního charak-
teru (registry apod., například 
integrovaný registr znečišťování) 
a také nástroje výchovně-vzdělá-
vacího charakteru.

Organizační 
a institucionální nástroje

Organizační a institucionální 
nástroje tvoří dlouhodobý rámec 
ochrany životního prostředí 
a zaštiťují všechny ostatní výše 
jmenované. Je to systém právních 
norem a koncepčních dokumentů 
uplatňovaných v ochraně životní-
ho prostředí.

„Koncepce, programy, strategie a dal-
ší dokumenty vymezují systém ochrany 
životního prostředí nebo udávají směr 
dalšího zamýšleného vývoje v oblasti 
ochrany životního prostředí. Mohou být 
zaměřeny výhradně na problematiku 
životního prostředí, jako například 
Státní politika životního prostředí, která 
zastřešuje další koncepční rámce v oblas-
ti životního prostředí,“ vysvětluje Eva 
Branišová a dodává, že prvky 
environmentální politiky mohou 

být obsaženy také v koncepčních 
dokumentech se širším zaměře-
ním, což je výsledkem integrace 
ochrany životního prostředí 
do ostatních politik. 

„Tím myslím koncepci a strategie 
z oblasti zemědělství, energetiky nebo 
rozvoje průmyslu,“ tvrdí Branišová.

Do této skupiny nástrojů 
patří také právní nástroje, což 
je soustava platných právních 
norem. V tomto ohledu je třeba 
zmínit, že podle některých eko-
nomických teorií je právo pouze 
rámcem ekonomických činností, 
takže označení práva jako „ná-
stroj“ může být z tohoto hlediska 
sporné. Pravdou ovšem také je, 
že z platných právních norem 
vycházejí všechny ekonomické, 
administrativní a jiné nástro-
je, které se v praxi uplatňují. 
Z důvodu tohoto výjimečného 
postavení jsou právní nástroje 
někdy vymezovány jako samo-
statná skupina nástrojů politiky 
životního prostředí.

Konec teorie
„Ať už politika životního prostředí 

využívá jakékoliv nástroje, vždy s sebou 
přináší dopady na ekonomiku a její 
subjekty,“ tvrdí Branišová.

A má pravdu, zpřísnění 
podmínek ochrany životního 
prostředí může způsobit zvýšení 
nákladů podniků, což v krátkém 
období může vést k omezení 
produkce a investičních aktivit, 
a to i v národním měřítku. Také 
to negativně působí na konkuren-

ceschopnost podniků v meziná-
rodním měřítku, to v případě, že 
ostatní státy nepřijaly podobná 
environmentální opatření. 

V dlouhém období však do-
chází k podpoře rozvoje environ-
mentálně šetrnějšího podnikání, 
což vede ke zvyšování produkce, 
investic i k opětovnému zrych-
lení ekonomického růstu. Nové 
zaměření podniků na ekologicky 
šetrnější výrobky, služby a techno-
logie může vést k objevení nových 
trhů a k získání konkurenceschop-
nosti i na zahraničních trzích.

Omezování produkce v zájmu 
ochrany životního prostředí s se-
bou, zejména v krátkém období, 
nese také vyšší nezaměstnanost 
v regulovaných odvětvích a nižší 
výnos veřejných rozpočtů z daní, 
prvotně zejména z daní z příjmu 
fyzických a právnických osob. Při 
zavádění ekologických poplat-
ků může být nižší výnos z daní 
kompenzován příjmem z poplat-
ků. S rozvojem výroby environ-
mentálně šetrných produktů, 
v dlouhém období, pak vznikají 
nové pracovní příležitosti. 

Politika životního prostředí má 
také významné efekty v sociální 
oblasti: Jednotlivé nástroje mají 
různý dopad na různé skupiny 
obyvatel. Před zavedením nového 
nástroje nebo změnou stávajícího 
je vždy nutné předem zhodnotit 
vyvolané efekty a zajistit, aby 
nedošlo k neúměrnému zvýšení 
životních nákladů či nákladů 
na existenci firem.

ECHO

O CnG stanicích 

Stlačený zemní plyn se v alterna-
tivní dopravě prosazuje stále více, 
neboť se jedná o cenově výhodné 
palivo, které zároveň vykazuje jak 
nižší emise škodlivých látek, tak 
neškodného CO2. CNG ve veřej-
né podpoře hodlá podporovat 
i OPŽP. S továrními verzemi 
vozidel na toto palivo navíc při-
cházejí další automobilky, mezi 
nimi i Škoda. Martin Jahn, prezi-
dent Sdružení automobilového 
průmyslu a zároveň zástupce 
Volkswagen Group, jednoznačně 
CNG označil jako cestu, kterou se 
automobilky vydají. Volkswagen 
také podle Jahna připravuje ofen-
zívu v oblasti CNG. V souvislosti 
s tím by prý měl růst také počet 
čerpacích stanic. Podle odhadů 
by jich v roce 2015 mělo být 
minimálně 80.

soud odmítl žalobu
Pražský městský soud odmítl 
žalobu Ostravy na stát kvůli 
znečištěnému ovzduší. Řekla to 
mluvčí soudu Markéta Puci s tím, 
že město podalo žalobu pozdě. 
Ministerstvo životního prostředí, 
které ve sporu zastupovalo ČR, 
označilo rozhodnutí soudu za lo-
gické. Žalobu prý vnímá spíše 
jako politický akt než jako rele-
vantní spor. Primátor Ostravy Petr 
Kajnar uvedl, že celou věc bude 
dále řešit s právníky. Ostrava se 
žalobou z jara 2010 domáhala 
ochrany před údajně nezákon-
nými zásahy vlády, ministerstva 
a ministerstva dopravy. Podle 
města zásahy nedostatečně chrání 
čistotu ovzduší a dodržování 
imisních a emisních limitů.

O recyklaci
Úspěšné evropské země recyklují 
odpad dvakrát více než Česká 
republika. Zjistila to nová studie, 
kterou v březnu představila 
Evropská agentura pro životní 
prostředí. Ministerstvo životního 
prostředí uvádí, že ČR recykluje 
31 % komunálního odpadu. 
Ale v odpadovém hospodářství 
nejlepší evropský stát – Rakousko 
– znovu používá 63 % odpadů. 
Německo na druhém místě recyk-
luje 62 %, Belgie 58 % a Nizozem-
sko i Švýcarsko 51 %.
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životního prostředí a vyjádření 
Agentury ochrany přírody a kraji-
ny coby zpracovatele odborného 
posudku.

Kmeny lepší než trubky
To, že si děti hrají v přírod-

ně upravené zahradě a s prvky 
z přírodního materiálu, je možné 
samo o sobě nazvat kontaktem 
s přírodou, uvádějí tým Nadace 
Proměny a Dagmar Kozlo-
vá ve své publikaci „Význam 
školních zahrad pro kontakt dětí 
s přírodou“. 

Podle Kozlové děti v prostředí 
až příliš často v současnosti ob-
klopují umělé materiály a od pří-
rody zcela odtržené předměty. 
A to je špatně, protože zahrady 
a hřiště v přírodním stylu mají 
podle autorky publikace vliv jak 
na fyzický, tak na psychický vývoj 
dětí. Kozlová je přesvědčena, že 
přírodní prostředí děti spíše moti-
vuje k různým hrám a činnostem.

„Přírodní prvky samy o sobě přímo 
vybízejí k prozkoumání, pozorování 
a využívání. Dítě nemusí dlouho 
přemýšlet, jak a na co si hrát, prostě jen 
využije potenciál, který se nabízí. Volnou 
a tvořivou hrou se učí, aniž by si to uvě-
domovalo, a o to lépe si nabyté vědomosti 
a dovednosti může uchovat v paměti,“ 
říká Kozlová. 

Pro rozvoj hrubé motoriky 
slouží podle Kozlové například 
nejrůznější kmeny stromů. Ty 
mohou být jen položeny – a pak 
lze přes ně lézt, skákat, chodit 
i běhat po nich. Děti však přijdou 
na mnoho dalších způsobů, 
jak kmen překonat nebo využít 
ke hře. Kmeny a další podobný 
přírodní materiál v přírodě blíz-
kých zahradách nahrazují prefab-
rikované prolézačky. Na rozdíl 
od natřených kovových trubek 
je dřevo příjemné na dotyk 
a v neopracované podobě nabízí 
vnímavým dětem řadu podnětů 
ke hře. 

„Jakákoli vylepšení by jim jen ubírala 
na možnostech rozvíjet fantazii a hrát si 
podle svých představ a momentální ná-
lady. Nejlepší je ponechat dětem prostor 
k volné hře a ony samy přijdou na nepře-
berné množství využití každého kousku 
zahrady,“ dodává Kozlová. 

Vzhůru na stromy
Jak Kozlová podotýká, stromy 

vůbec stojí za zvláštní zmínku. 
V přírodních zahradách bývá 
zvykem nechat děti na stromy 
lézt. Pohled na svět z koruny 
stromu se dětem příliš často ne-
naskytne. Kromě rozvoje hrubé 
motoriky děti posilují svalstvo 
celého těla, rozvíjí se dýchací 

a oběhový systém. Děti zažívají 
pocit vítězství nad sebou samými, 
poznávají své možnosti a hranice, 
lépe si uvědomují samy sebe. 
Pravidlem je, že děti lezou jen 
tam, odkud jsou schopny se vrátit 
samy zpátky na zem. Děti, je-li 
jim dána důvěra, své schopnosti 
podle Kozlové spíše podceňují, 
než přeceňují, a i ze zkušenosti 
vyplývá, že nedochází ke zvýšené-
mu množství úrazů. 

„Dalším velmi oblíbeným prvkem 
jsou stavby z vrbového proutí. Z něj se 
dá uplést vše, co koho napadne – ploty, 
přístřešky, hnízda, bludiště, prolézačky 
a posezení. Výhodou těchto prvků je nízká 
finanční náročnost a proměnlivost, kterou 
prefabrikované prvky neposkytnou,“ 
tvrdí Kozlová. 

Děti dle jejích slov velmi 
rády využívají oddělená zákoutí 
a soukromí, které jim takové 
stavby poskytují. Mohou si v nich 
nerušeně hrát a dokonale rozvíjet 
svou fantazii, ale také se učí 
sociálním dovednostem. Mohou 
se dohodnout, ke které skupině 
a hře se přidají, často musejí o své 
místo požádat, dohodnout se 
s ostatními, spolupracovat, ob-
hajovat své názory a vyslechnout 
ostatní. Trénují tak mezilidské 
vztahy a práci ve skupině. 

Neocenitelné hrboly
Dalším prvkem, který se dá 

podle Dagmar Kozlové ve škol-
ní zahradě využít, jsou terénní 
nerovnosti. Kopečky a vyvýšená 
místa jsou velmi oblíbená v létě, 

ale i v zimě. Pro dospělého 
člověka není problém takovou 
nerovnost zdolat, dítě si však 
opět procvičí mnoho dovedností 
z oblasti hrubé motoriky. 

„Může na kopec vylézt bez použití 
schůdků, seznamuje se s odlišnými vlast-
nostmi suchého a vlhkého povrchu, kte-
rým je nejčastěji i tráva. Může také použít 
schůdky a opět posiluje svalovou sousta-
vu. Z vrcholu takového kopečku vede dolů 
velmi často klouzačka. Klouzačka bývá 
jedním z mála prefabrikovaných herních 
prvků, které se na přírodě blízké zahradě 
objevují,“ tvrdí Kozlová. 

Ale i klouzačku je možné 
vytvořit z přírodních materiálů. 
Proto je však nutné udržovat část 
svahu bez vegetačního pokryvu. 
Děti budou za takový druh klou-
začky nesmírně vděčné a bude 
patřit k nejvyužívanějším částem 
zahrady. 

„V zimě se terénní nerovnosti proměňují 
v místa, kde se dá bobovat, popřípadě 
sáňkovat. I to působí příznivě na dětskou 
oběhovou a dýchací soustavu, stejně jako 
na svalový aparát. Děti si při těchto 
činnostech rozvíjejí také tvořivost, zručnost 
a fantazii. Svah mohou zdolat klasickým 
způsobem, ale také pozadu, šikmo, mohou 
válet sudy,“ vysvětluje Kozlová. 

Děti si mohou navzájem pomá-
hat, musí se dohodnout, v jakém 
pořadí se budou střídat, a tím opět 
rozvíjí své sociální dovednosti.

K rozvoji fyzických schopností, 
stability a hrubé motoriky dětí 
slouží také lanové a provazové 
prvky. Lana a provazy zavěšené 
svisle či vodorovně slouží jako 

ECHO

Projekt v číslech
Celkové náklady:  52 637 Kč
Celkové uznatelné náklady:  52 637 Kč
Celková výše podpory:  44 741 Kč

houpačky, lze po nich šplhat, 
podlézat a přelézat je. Opět 
nahrazují klasické houpačky nebo 
prolézačky. Jejich velkou výhodou 
z hlediska fyzického vývoje dětí 
je vratkost. Vyšplhat po tyči je 
mnohem jednodušší než po laně, 
prolézat pevné konstrukce ne-
vyžaduje tolik šikovnosti a umu. 
Stejně jako ostatní přírodní prvky 
podněcuje fantazii.

Spokojenost s výsledkem
Výše zmíněnými výhodami 

a účelem se nechali inspirovat 
i autoři plzeňského projektu. Pro 
Jiřinu Tupou, ředitelku mateřské 
školy Nad Dalma-
tikou 1, projekt 
obnovy hřiště 
například znamenal 
počátek přeměny 
školní zahrady 
na přírodní učebnu 
s různými kompo-
nenty. 

„Cílem byla možnost 
výuky pod širým nebem, 
přímý styk s přírodou a rozvoj ekologické-
ho myšlení dětí,“ říká Tupá. 

S výsledkem je spokojena. 
Uvádí, že vidí, jak nové hřiště 
posiluje citovou výchovu a vztah 
dětí k přírodě. 

„Seznamují se s důležitostí ochrany 
fauny a flóry. Samy poznají, jak důležitá 
je péče o rostlinky, přírodu a jak málo 
stačí ke zničení jejich práce,“ dodává. 

Podobně to vidí i tvůrce pro-
jektu Pavel Šticha, který je rád, 
že hřiště, na jejichž projektu oze-

lenění se podílel, byla doplněna 
těmi správnými herními prvky. 

„Věřím, že jsou pro děti atraktivní, 
co se týče možností hraní si na nich. Jako 
jejich přínos bych vyzdvihl odolnost 
a trvanlivost,“ říká. 

V zahradách byly vytvořeny 
i různé hrací zóny doplněné 
systémem mlatových cest. 

Poněkud stinnou stránkou celé-
ho projektu však podle Pavla Šti-
chy zůstává skutečnost, že některá 
výsadba zeleně nebyla personálem 
mateřských škol pochopena jako 
herní prvek sám o sobě. 

 „Oblasti vysypané mulčovací kůrou 
jsou spíše okrasný prvek, takže do nich 

děti nepouštíme,“ připustila Iveta 
Vernerová, ředitelka 50. mateřské 
školy Družby, že přírodní blu-
diště vysazené z keřů ke hře dětí 
nevyužívají. 

A právě to je podle Štichy 
chyba.

 „Záměrem bylo vytvořit přírodní 
zelené bludiště, ve kterém by děti skutečně 
pobíhaly. Mulčovací kůra jako přírodní 
materiál by v tom neměla představovat 
žádný problém. Bludiště nebylo pláno-
váno jako ozdobný prvek zahrady,“ říká 

a dodává, že to je však spíše věcí 
osvěty, než Operačního progra-
mu Životní prostředí. 

Zkušení žadatelé
„Co se týče spolupráce se zástupci 

Státního fondu životního prostředí ČR, 
zatím se mi nestalo, že bych narazila 
na nějaký zásadní problém,“ konstatu-
je Dagmar Polová. 

Ostatně západočeská metro-
pole není z hlediska čerpání do-
tací z OPŽP žádným nováčkem. 
„Projektů z OPŽP jsme řešili už zhruba 
patnáct, většinou se jednalo o zateplování 
veřejných budov,“ objasňuje Polová. 

Ozelenění hřišť při mateřských 
školách bylo ze 
všech projektů 
nejmenší. Ale 
jen co se týče 
výše finanč-
ní podpory 
z OPŽP. Nikoli 
svým přínosem. 
Ostatně, jak 
říká Dagmar 
Polová, Plzeňští 

chtějí s budování pěkných hřišť 
pokračovat. 

„Shodou okolností teď řešíme 
podobný projekt hřiště při mateřské škole 
v Křimicích. Ten na rozdíl od oněch tří 
školek, jejichž dotace šla z prioritní osy 6, 
odpovídá prioritní ose 7 zaměřené na roz-
voj infrastruktury pro environmentální 
vzdělávání, poradenství a osvětu. Využili 
jsme toho, že OPŽP podpoří projekty 
směřující k úpravě dětských hřišť a zahrad 
při mateřských školách v přírodním 
stylu,“ uzavírá.

Děti v prostředí až příliš 
často v současnosti ob- 
klopují umělé materiály  
a od přírody zcela odtržené 
předměty. a to je špatně, 
protože zahrady a hřiště 
v přírodním stylu mají  
vliv jak na fyzický, tak 
na psychický vývoj dětí.

K rozvoji fyzických schopností, stability a hrubé 
motoriky dětí slouží také lanové a provazové 
prvky. Lana a provazy zavěšené svisle či vodorovně 
slouží jako houpačky, lze po nich šplhat, podlézat 
a přelézat je. Opět nahrazují klasické houpačky 
nebo prolézačky.

Užší spolupráce
Konfederace evropského pod-
nikání Businesseurope ve své 
odpovědi na veřejnou konzultaci 
týkající se změn v systému EU pro 
obchodování s emisními povolen-
kami (ETS) vyjádřila nespokoje-
nost s celkovou koordinací politik 
v oblasti energetiky, průmyslu  
a změn klimatu. Co se týče sys-
tému ETS, vidí návrhy na změny 
jako krátkodobé a podkopávající 
právní předvídatelnost, což by 
dále zhoršilo globální konkuren-
ceschopnost Evropy. Stejně tak 
všechny možnosti navrhované 
ve Zprávě o stavu evropského 
trhu s uhlíkem v roce 2012 podle 
konfederace nepředstavují řešení, 
které by stimulovalo dlouhodobý 
růst a investice v Evropě.

Environmentální výchova
Začátkem 
března se 
uskutečnil 
již 13. ročník 
Krajské 
konference 
koordiná-

torů environmentální výchovy 
a dalších zájemců ze škol 
v kraji Vysočina. Setkání pořádala 
obecně prospěšná společnost 
Chaloupky a místem konání se 
pro letošní rok stalo Centrum 
environmentálního vzdělávání 
PodpoVRCH v jihlavské zoo. 
Padesátka pedagogů z Vysočiny 
se v úvodu konference seznámila 
s nabídkou aktivit a vzdělávacích 
programů na nově vzniklých 
pracovištích Chaloupek v Krátké 
a Horní Krupé. Učitelé se rovněž 
dozvěděli, jak lze ze školního po-
zemku na malotřídní venkovské 
škole vykouzlit přírodní zahradu. 

Miss kompost
V roce 2012 neměla mezi 
veřejností oblíbená soutěž 
o nejhezčí kompost jen jednoho 
vítěze. Vítězi jsou hned čtyři. 
Na prvním místě stanula Iveta 
Javůrková se svým tříkomorovým 
kompostem, na druhém místě 
se umístila Yuliya Chasovskikh 
s vermikompostérem Antonie, 
na třetím místě David Svoboda 
s mohutným kompostérem z trá-
mů a pražců a nakonec na čtvr-
tém místě skončila Janka Brozová 
s kompostem s malovanou dře-
věnou obrubou. Každý uživatel 
internetu má díky předchozím 
soutěžícím k dispozici bohatou 
galerii nápadů – kompostů – 
na www.kompostuj.cz/zapojte-
se/soutez-miss-kompost/.
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Prioritní osa 2
Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

Oblast podpory
2.1 Zlepšení kvality ovzduší
2.1.1 snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZt
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměře-
né na:
 pořízení nízkoemisního spalovacího zdroje o  jmenovitém tepelném 

výkonu do 5 MW, který splňuje hodnoty nejlepší emisní třídy a případ-
né současné zlepšení energetických vlastností obálky budov (např. ná-
hrada stávajícího uhelného kotle za nový s nízkoemisními parametry).  

2.1.3 snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů
V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměře-
né na:
 výsadbu a  regeneraci izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu 

od průmyslových staveb či komerčních areálů nebo frekventovaných 
dopravních koridorů,

 pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací 
za účelem snížení prašnosti (např. samosběrné nebo kropicí vozy), 

 pořízení dalších technických zařízení ke  snižování prašnosti z  ploš-
ných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odpra-
šovací nebo mlžící zařízení).

Oblast podpory 
2.2 Omezování emisí
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 c) záměnu technologií a technická opatření na zdrojích vedoucí k od-

stranění či snížení emisí VOC do ovzduší (např.: přechod na vodou ře-
ditelné barvy, laky a lepidla, instalace katalytických či termooxidačních 
jednotek, instalace biofiltrů, instalace fotooxidačních jednotek),

 d) technická opatření na zdrojích vedoucí k odstranění či snížení emisí 
NH3 do ovzduší. 

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na  projekty, u  kterých se 
předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013. 
V  rámci podoblasti 2.1.3 (kropicí a  samosběrné vozy) nebudou 
podporovány projekty zaměřené pouze na  úklid chodníků a  dalších 
prostranství, kde se nepohybují vozidla. Primárně se musí vždy jednat 
o  silniční komunikace a  jiná prostranství s  dopravou. Čištění chodníků 
a dalších ploch může být pouze doplňkovou částí projektu. Environmentální 
přínosy projektu se počítají pouze na snížení reemisí z dopravy. 

Informace k povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro ža-
datele a příjemce podpory v OPŽP
Povinnou přílohou žádosti je Energetický štítek obálky budovy vč. Protokolu 
k  energetickému štítku obálky budovy dle normy ČSN 730540-2:2011, 
který bude, v případě projektu zaměřeného na snižování spotřeby energie 
zlepšením tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, 
zpracován pro stávající stav a pro stav po realizaci navrženého opatření. 
Dále musí být doloženo stanovení požadované hodnoty Uem, N metodou 
referenční budovy (po jednotlivých konstrukcích budovy) dle ČSN 730540 
– 2:2011 např. pomocí samostatného Protokolu k  energetickému štítku 
obálky budovy pro Referenční budovu.  

Žadatel předloží čestné prohlášení, že je schopen projekt realizovat v roce 
2013, včetně harmonogramu postupu realizace projektu a to od vyhlášení 
výběrového řízení po realizaci a financování projektu. 
Žadatel předloží položkový rozpočet. Struktura a členění rozpočtu budou 
odpovídat běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na  stavební 
objekty a provozní soubory. 
U  projektů z  podoblasti 2.1.3 (kropicí a  samosběrné vozy) je žadatel 
povinen předložit jako povinnou přílohu žádosti o  poskytnutí podpory 
doklad (např. smlouva, smlouva o  smlouvě budoucí apod.) zajišťující 
udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení. Požadavek je určen 
žadatelům z řad obchodních společností provádějících čištění komunikací 
pro obce, města či jiné subjekty.    
U  relevantních projektů z  podoblasti podpory 2.2d je žadatel povinen 
předložit jako povinnou přílohu žádosti o poskytnutí podpory schválený 
tzv. „Plán zavedení zásad správné zemědělské praxe“ dle Nařízení 
vlády č. 615/2006 Sb., o  stanovení emisních limitů a  dalších podmínek 
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší nebo 
platný Provozní řád, který je součástí povolení provozu zdroje dle §11 
odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném 
znění. U relevantních projektů je povinností předložit platné „Integrované 
povolení“ podle zákona č. 76/2002 Sb., o  integrované prevenci a  
omezování znečištění, o integrovaném registru a o změně zákonů (zákon 
o integrované prevenci). 

Žadatel není povinen předkládat: 
 Projektovou dokumentaci, 
 Stanovisko místně příslušného krajského úřadu z hlediska potřeb 

životního prostředí jako povinné přílohy žádosti,
 Územní rozhodnutí (popřípadě územní souhlas) v  souladu 

se zákonem  č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon) – v  případě stavebních investic, na  stav-
bu v celém rozsahu s potvrzením nabytí právní moci, popřípadě 
stanovisko příslušného stavebního úřadu, že je stavba v souladu 
s územně-plánovací dokumentací a nepodléhá územnímu řízení, 
dále stavební povolení. 

Metodické pokyny
U relevantních projektů z podoblasti 2.1.3 (kropicí a  samosběrné vozy) 
je nutné, aby výpočty určující snížení reemisí TZL za  rok, uvedené 
ve Studii proveditelnosti, byly provedeny v souladu s „Metodikou výpočtu 
environmentálních přínosů projektů zaměřených na  snížení resuspenze 
tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy“. 
U relevantních projektů z podoblasti 2.2 d) je nutné, aby výpočty určující 
snížení množství emisí NH3 za  rok, uvedené ve  Studii proveditelnosti, 
byly provedeny v  souladu s  „Metodickým pokynem MŽP k  zařazování 
chovů hospodářských zvířat podle zákona č. 201/2012 Sb., o  ochraně 
ovzduší, k výpočtu emisí znečišťujících látek z těchto stacionárních zdrojů 
a k seznamu technologií snižujících emise z těchto stacionárních zdrojů“. 

Upozornění pro žadatele – informace k čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP č. 
12/2012
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na  realizaci projektu před 
akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí České republiky XLV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci 
OPŽP, podporovaných z Fondu soudržnosti.

Prioritní osa 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí    a prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady

XLV. výzva Operačního programu Životní prostředí

Žádosti o podporu v rámci prioritních os 2 a 4 

jsou přijímány od 14. března do 12. dubna 2013.

Výzva se vztahuje pouze na individuální projekty (celkové nákla-
dy projektu do 50 mil. eur včetně DPH)

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí 
být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implemen-
tačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí.

Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění 
Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskyto-

vání finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolu-
financování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR – kapitoly 315 
a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. 

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informač-
ního systému BENE–FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stano-
vené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na  příslušná 
krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. 
V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou 
časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na  internetových 
stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci „Dokumenty ke stažení“.

ENVIPORADNA

Prioritní osa 4 
Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování  starých ekologických 
zátěží

Oblast podpory 
4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:
 systémy pro separaci a svoz biologicky rozložitelných odpadů (BRO) 

z  nezemědělské činnosti. Biologicky rozložitelné komunální odpady 
(zahrnuje následující katalogová čísla: 20 01 01, 20 01 08, 20 01 10, 
20 01 11, 20 01 38, 20 02 01, 20 03 02, 20 03 07) musí tvořit minimál-
ně 40 % kapacity systému pro separaci a svoz. 

 systémy pro separaci a svoz plastů, papíru, skla, kovů, textilu a nápojo-
vých kartonů. Komunální odpad a odpad podobný komunálnímu od-
padu (zahrnuje následující katalogová čísla: papír a lepenka 15 01 01, 
20 01 01; plasty 15 01 02, 20 01 39; sklo 15 01 07, 20 01 02; nápojo-
vé kartony (vícevrstevné obaly) 15 01 01, 15 01 05;  textil 15 01 09, 
20 01 10, 20 01 11, kovy 15 01 04, 20 01 40 a objemný odpad 20 03 07) 
musí tvořit minimálně 40 % kapacity systému pro separaci a svoz. 

 U projektů separace kovů musí být zajištěna prokazatelná spolupráce ža-
datele s obcí na umístění nádob v rámci „separačních hnízd“ systému na-
kládání s komunálním odpadem v obci. Maximální objem jedné nádoby 
na separaci kovů činí 3,5 m3, nádoba musí být uzavřená a zabezpečená, 

 vybavení kompostárny, kde podíl zpracovávaných BRKO1) tvoří min. 
40 % vstupu do zařízení, a které zahrnují další systémové prvky svo-
zu a třídění BRO z nezemědělské činnosti, nebo doplňují již existující 
systém svozu a/nebo třídění. Vzhledem k plánované úpravě legislativy 
nebudou v  rámci této výzvy dále podporována zařízení typu komu-
nitní kompostárny, ale pouze zařízení provozovaná v souladu  s § 14 
odst. 1 zákona a malá zařízení provozovaná dle § 33 b odst. (1), písm. 
b) zákona o odpadech. Žadatel prokáže udržitelnost celého systému, 
zejména s ohledem na uplatnitelnost výstupů ze zřízení – kompostů. 
Komposty budou zařazeny podle přílohy 6 vyhlášky č. 341/2008 Sb., 
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady (dále 
jen vyhláška), jako výstupy 1. nebo 2. skupiny, třídy I  a  II a  budou 
splňovat kritéria stanovená prováděcími právními předpisy zákona č. 
156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení ze-
mědělských půd (zákon o hnojivech), (pro skupinu 1), nebo kritéria 
stanovená v příloze 5 vyhlášky pro výše uvedené třídy (skupina 2, tří-
da I a II). U projektů kompostáren předloží žadatel k žádosti potvrze-
ní budoucích odběratelů na minimálně 50 % vyrobeného kompostu, 
ve kterém bude uvedeno plánované využití kompostu (využití na ze-

mědělskou půdu, k zakládání a údržbě městské zeleně nebo k rekulti-
vaci jiných území než skládek),

 vybavení (bez stavebních prací a úprav) sběrných dvorů s navýšením 
kapacity. Do hodnocení projektu budou započítáni trvale žijící obyvate-
lé, kteří mají možnost využít služby sběrného dvora, a kteří jsou zároveň 
z obcí vzdálených maximálně 15 km, 

typ žadatele
Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v  platné verzi 
Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: 
Podpořeny mohou být pouze ty žádosti na  projekty, u  kterých se 
předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013.

Informace k  povinným přílohám žádosti dle Závazných pokynů pro 
žadatele a příjemce podpory v OPŽP
Žadatel předloží čestné prohlášení, že je schopen projekt realizovat v roce 
2013, včetně harmonogramu postupu realizace projektu a to od vyhlášení 
výběrového řízení po realizaci a financování projektu.
Žadatel není povinen předkládat Stanovisko místně příslušného krajského 
úřadu z  hlediska potřeb životního prostředí a  Stanovisko ČIŽP jako 
povinné přílohy žádosti. Tato stanoviska předloží žadatel dodatečně 
v průběhu hodnocení žádostí, a  to nejpozději do 1 měsíce od ukončení 
příjmu žádostí tj. do 13. 5. 2013 včetně.

Poznámka:
Katalogová čísla jsou uvedena dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., Ministerstva 
životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 
odpadů a  seznamy odpadů a  států pro účely vývozu, dovozu a  tranzitu 
odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
(Katalog odpadů) – http://www.mzp.cz/cz/katalog_odpadu.
V případě, že je sbírán odděleně biologicky rozložitelný komunální odpad, 
zařazuje se do  katalogového čísla druhu odpadu 20  02  01 – Biologicky 
rozložitelný odpad nebo do  katalogového čísla 20  01  08 – Biologicky 
rozložitelný odpad z  kuchyní a  stravoven. Konkrétní zařazení je dle 
převažujícího druhu vzniku odpadu (např. biologicky rozložitelný odpad 
z  přípravy jídla, nebo biologicky rozložitelný odpad vznikající údržbou 
zahrady).

Upozornění pro žadatele – informace k  čl. 7, bodu 3 směrnice MŽP  
č. 12/2012
Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na  realizaci projektu před 
akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.
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Aktuální přehled poskytnuté podpory schválených projektů v rámci OPŽP dle jednotlivých prioritních os a krajů (aktualizace k 7. 3. 2013)

Prioritní osa kraj realizace počet projektů
celkové náklady  

v mil. Kč
celková výše podpory  

v mil. Kč
celkem proplaceno  

v mil. Kč

1

Hlavní město Praha 13 962 785 128

Jihočeský kraj 60 2 566 1 662 658

Jihomoravský kraj 138 12 638 7 839 2 508

Karlovarský kraj 19 1 502 907 465

Královéhradecký kraj 75 3 077 2 027 898

Liberecký kraj 40 2 885 1 701 921

Moravskoslezský  kraj 108 6 888 4 398 1 897

Olomoucký kraj 112 6 785 4 458 1 901

Pardubický kraj 91 5 430 3 539 1 490

Plzeňský kraj 39 3 864 2 426 875

Středočeský kraj 147 11 782 7 739 3 379

Ústecký kraj 38 1 160 757 215

Vysočina 68 4 204 2 690 1 361

Zlínský kraj 78 4 177 2 705 1 016

PO 1 celkem 1 026 67 919 43 633 17 712

2

Hlavní město Praha 27 669 578 1

Jihočeský kraj 92 1 776 610 160

Jihomoravský kraj 107 425 274 57

Karlovarský kraj 33 380 176 53

Královéhradecký kraj 66 502 267 49

Liberecký kraj 41 580 229 52

Moravskoslezský  kraj 138 14 018 6 864 74

Olomoucký kraj 46 527 247 24

Pardubický kraj 80 2 457 917 44

Plzeňský kraj 66 364 208 70

Středočeský kraj 133 1 114 603 60

Ústecký kraj 63 4 670 1 716 29

Vysočina 132 584 329 103

Zlínský kraj 74 1 003 381 78

PO 2 celkem 1 097 28 956 13 367 855

3

Hlavní město Praha 119 2 894 1 116 790

Jihočeský kraj 168 2 064 1 224 783

Jihomoravský kraj 443 4 350 2 063 1 268

Karlovarský kraj 74 971 522 349

Královéhradecký kraj 156 1 245 688 480

Liberecký kraj 144 1 211 672 394

Moravskoslezský  kraj 292 4 494 2 261 1 454

Olomoucký kraj 222 2 342 1 236 726

Pardubický kraj 234 2 209 1 105 719

Plzeňský kraj 107 1 115 574 371

Středočeský kraj 250 2 381 1 361 597

Ústecký kraj 138 1 830 995 634

Vysočina 188 1 524 789 523

Zlínský kraj 340 2 278 1 231 815

PO 3 celkem 2 875 30 908 15 836 9 902

4
Hlavní město Praha 10 209 181 123

Jihočeský kraj 100 1 754 1 239 1 132

Jihomoravský kraj 168 4 099 2 989 1 187

Karlovarský kraj 22 1 079 364 116

Královéhradecký kraj 41 439 304 221

Prioritní osa kraj realizace počet projektů
celkové náklady  

v mil. Kč
celková výše podpory  

v mil. Kč
celkem proplaceno  

v mil. Kč

Liberecký kraj 25 1 837 1 063 190

4

Moravskoslezský  kraj 86 1 324 734 391

Olomoucký kraj 111 1 468 1 111 565

Pardubický kraj 83 1 150 898 461

Plzeňský kraj 52 3 635 1 044 418

Středočeský kraj 163 4 271 2 240 916

Ústecký kraj 55 4 859 1 302 374

Vysočina 92 1 460 1 010 948

Zlínský kraj 138 1 319 998 875

PO 4 celkem 1 146 28 903 15 477 7 916

5

Hlavní město Praha 2 214 192 156

Jihočeský kraj 3 20 15 12

Jihomoravský kraj 15 102 61 34

Karlovarský kraj 3 27 19 12

Královéhradecký kraj 2 22 16 0

Liberecký kraj 1 1 1 1

Moravskoslezský  kraj 10 347 132 53

Olomoucký kraj 6 66 45 44

Pardubický kraj 11 162 82 52

Plzeňský kraj 4 59 34 31

Středočeský kraj 18 381 165 53

Ústecký kraj 5 638 231 9

Vysočina 4 43 27 17

Zlínský kraj 1 91 38 0

PO 5 celkem 85 2 174 1 056 474

6

Hlavní město Praha 3 103 103 5

Jihočeský kraj 260 1 585 1 345 657

Jihomoravský kraj 384 1 843 1 542 686

Karlovarský kraj 95 423 346 160

Královéhradecký kraj 90 753 604 226

Liberecký kraj 112 500 402 135

Moravskoslezský  kraj 171 803 645 237

Olomoucký kraj 196 621 501 218

Pardubický kraj 108 545 454 173

Plzeňský kraj 189 727 593 346

Středočeský kraj 253 2 326 1 920 1 022

Ústecký kraj 125 1 347 1 045 352

Vysočina 407 1 590 1 334 1 011

Zlínský kraj 179 816 705 219

PO 6 celkem 2 572 13 982 11 540 5 447

7

Jihočeský kraj 3 129 97 18

Jihomoravský kraj 7 282 244 180

Královéhradecký kraj 2 144 108 21

Liberecký kraj 1 1 1 1

Olomoucký kraj 2 120 105 86

Pardubický kraj 2 37 32 32

Středočeský kraj 5 146 118 68

Vysočina 2 80 62 51

Zlínský kraj 2 35 31 23

PO 7 celkem 26 974 798 480

Celkový součet 8 827 173 825 101 707 42 786
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GALERIE OPŽP GALERIE OPŽP

Cílem projektu financovaného 
z Operačního programu Životní 
prostředí bylo nainstalování zařízení, 
které zajistí vyčištění vzduchu z prá-
delny a z odpařovací čistírny odpad-
ních vod. Po realizaci projektu došlo 
k výraznému odlehčení vlivu provozu 
zpracování vlny na kvalitu ovzduší 
v centru města Nejdek.

Prioritní osa 5, oblast podpory 
5.1 – Omezování průmyslového 
znečištění

Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Karlovy Vary
Příjemce: Nejdecká česárna vlny, a. s.
Ukončení projektu: 30. 11. 2011

Celkové náklady:  17 428 884 Kč
Celková výše podpory: 12 281 500 Kč
Podpora ERDF:  10 439 275 Kč
Dotace SFŽP ČR:  1 842 225 Kč

Vybudování biofiltru ve společnosti nejdecká  
česárna vlny, a. s.

Podpora z OPŽP umožnila nákup 
zařízení, jež slouží k základní úpravě 
a třídění kovových odpadů: hyd-
raulického nakladače s polypovým 
drapákem, který umožňuje dobrou 
manipulaci s tříděným kovovým od-
padem a magnetickým separátorem. 
Zakoupen byl i uzavíratelný kovový 
kontejner. 

Prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 – 
Zkvalitnění nakládaní s odpady

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Pardubice
Příjemce podpory:  
SK-EKO Systems, s. r. o.
Ukončení projektu: 31. 10. 2009

Celkové náklady:  6 188 000 Kč
Celková výše podpory:  4 680 000 Kč
Podpora FS:  3 978 000 Kč
Dotace SFŽP ČR:  702 000 Kč

Zařízení k třídění a úpravě kovového odpadu a shro-
mažďování nebezpečného odpadu

Účelem stavby podpořené z OPŽP 
bylo odkanalizování části obce Dolo-
plazy a odvedení vod na novou ČOV. 
Na území obce se nachází ochranné 
pásmo vodního zdroje, který záso-
buje Doloplazy. Obec má v současné 
době platné povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. 
Celková délka nově vybudované 
kanalizace činí 1 413 m.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – 
snížení znečištění vod

Kraj: Olomoucký kraj
Okres: Olomouc
Příjemce podpory: obec Doloplazy
Ukončení projektu: 30. 9. 2010

Celkové náklady:  98 447 244 Kč
Celková výše podpory:  70 295 796 Kč
Podpora FS:  66 390 474 Kč
Dotace SFŽP ČR:  3 905 322 Kč

Doloplazy – odkanalizování obce

Projekt podpořený z OPŽP byl zamě-
řen na zateplení budovy sportovního 
zázemí a na náhradu zdroje tepla 
na spalování tuhých fosilních paliv 
za nízkoemisní kotel na biomasu 
v obci Milín. Sportovní zázemí se 
nachází ve dvoupodlažní nepodskle-
pené budově nepravidelného tvaru 
s plochou střechou, která byla posta-
vena koncem 70. let 20. století. 

Prioritní osa 3, oblast podpory 3.2 –  
realizace úspor energie a využití odpad-
ního tepla (u nepodnikatelské sféry)

Kraj: Středočeský kraj
Okres: Příbram
Příjemce podpory: obec Milín
Ukončení projektu: 5. 10. 2010

Celkové náklady:  4 180 435 Kč
Celková výše podpory:  2 007 985 Kč
Podpora FS:  1 896 430 Kč
Dotace SFŽP ČR:  111 555 Kč

Zateplení a kotel na biomasu v budově sportovního 
zázemí v obci Milín

Obnova a údržba hrázových porostů rybníků  
v majetku města třeboň

Hrázové porosty jihočeských rybníků 
patří mezi krajinotvorné prvky oblasti 
a jejich jedinečnost i výjimečnost 
velkou měrou přispěly k vyhlášení 
chráněné krajinné oblasti Třeboňsko 
biosférickou rezervací. Porosty jsou 
tvořeny mnoha druhy dřevin, ale 
mezi nimi převládají duby. A právě 
duby byly hlavním cílem všech revita-
lizací za přispění z OPŽP na třeboň-
ských hrázích. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.3 – 
Obnova krajinných struktur

Kraj: Jihočeský kraj
Okres: Jindřichův Hradec
Příjemce podpory: město Třeboň
Ukončení projektu: 30. 6. 2011

Celkové náklady:  1 950 145 Kč
Celková výše podpory:  1 741 420 Kč
Podpora ERDF:  1 644 674 Kč
Dotace SFŽP ČR:  96 746 Kč

Božídarské rašeliniště je nejvýše 
položenou národní přírodní re-
zervací Krušných hor. Chráněným 
přírodním územím bylo vyhlášeno 
v roce 1965. Projekt řešil celkovou 
opravu uměle vybudované trasy jak 
v místech schůdných, tak v úsecích 
neschůdných. Stezka byla umístěna 
v severovýchodní části NPR. Sestává 
z povalového chodníku různé šířky. 

Prioritní osa 6, oblast podpory 6.2 – 
Podpora biodiverzity

Kraj: Karlovarský kraj
Okres: Karlovy Vary
Příjemce podpory: město Boží Dar
Ukončení projektu: 31. 1. 2012

Celkové náklady:  11 192 009 Kč
Celková výše podpory:  9 933 344 Kč
Podpora ERDF:  9 381 492 Kč
Dotace SFŽP ČR:  551 852 Kč

Boží Dar – celková oprava naučné stezky

Předmětem projektu bylo rozšíření 
stávajícího zařízení likvidace exhalací 
na provoze naftalen o další výrobní 
a skladovací zařízení rozdělené 
do skupin 1, 2, 3, 4, 4a, 5 podle 
technologické návaznosti. Projekt 
navazoval na akci „Rekonstrukce 
výrobny naftalen – Likvidace exha-
lací I. etapa,“ která byla realizována 
v letech 2001 až 2003. 

Prioritní osa 2, oblast podpory 2.2 – 
Omezování emisí

Kraj: Zlínský kraj
Okres: Vsetín
Příjemce podpory: DEZA, a. s.
Ukončení projektu: 30. 9. 2012

Celkové náklady:  64 659 013 Kč
Celková výše podpory:  7 783 002 Kč
Podpora FS:  6 615 552 Kč
Dotace SR:  1 167 450 Kč

Likvidace exhalací v provozu naftalen v DEZa

Projekt podpořený z OPŽP umožnil 
vybudování suchého poldru nad obcí 
Kejžlice, vybudování tůní a revitali-
zaci koryta potoka. Poldr slouží pro 
ochranu obce Kejžlice před povod-
němi přírodě blízkým opatřením, 
s revitalizací zanedbané luční nivy 
a zvýšením biodiverzity.

Prioritní osa 1, oblast podpory 1.3 – 
Omezování rizika povodní

Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Příjemce podpory: obec Kejžlice
Ukončení projektu: 31. 10. 2012

Celkové náklady:  11 681 486 Kč
Celková výše podpory:  10 513 337 Kč
Podpora FS:  9 929 263 Kč
Dotace SFŽP ČR:  584 074 Kč

revitalizace Pstružného potoka – suchý poldr Kejžlice
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ÚSPĚŠNÉ PROJEKTY

Panství Valeč roku 1890 vlast-
nil hrabě Vincent Thurn Valsassi-
na, který zámek nechal přesta-
vět do novobarokního stylu. 
Roku 1937 pak celé panství i se 
zámkem prodal Janu Larisch-
Mönnichovi, jemuž však bylo 
panství v roce 1945 na základě 
Benešových dekretů zkonfisko-
váno. Zámek se následně stal 
sanatoriem pro válečné veterány 
a v 50. letech v něm pro změnu 
našly útočiště korejské děti po-
stižené válkou v jejich zemi. Poté 
zámek sloužil jako dětský do-
mov. Nyní je však určen zejména 
návštěvníkům a spravuje jej Ná-
rodní památkový ústav – územní 
památková správa v Praze.

„Brány jsou otevřeny od úsvi-
tu do soumraku. Zámecký park je 
celoročně přístupný. Vstupné do parku 
je dobrovolné,“ stojí na stránkách 
zámku. 

Kde vzít, a nekrást?
Zámek obklopuje rozsáhlý 

parkový areál, jehož součástí 
jsou i pivovarské sklepy. Ale 
ještě před pár lety všechny tři 
vstupy do bývalého pivovarské-
ho sklepení hrozily zřícením, 
dokonce již řada vstupů zřícena 
byla. Podle Aleny Zemanová 
ze správy zámku za to mohla 
zejména chabá údržba v minu-
losti, ale také kořeny stromů, 
které prorostly až do samotných 
sklepů. Správci zámku tak dle 
svých slov zjišťovali: „Kde vzít 
peníze na opravu, a nekrást“. 

Alena Zemanová vzpomíná: 
„S Operačním programem Životní pro-
středí jsme měli již jednu zkušenost, a to 

u předchozí akce. Týkala se projektu 
Záchrana vegetačních prvků v parku 
zámku Valeč. O možnosti financování 
ze zdrojů OPŽP se dozvěděl kolega 
kastelán, pan Tomáš Petr, který neu-
stále hledal a projížděl webové stránky 
s dotacemi všeho druhu, ovšem ve vět-
šině případů jsme jakožto příspěvková 
organizace Ministerstva kultury ČR 
nebyli oprávněným žadatelem.“

Podle správkyně bylo výbor-
né, že toto omezení neplatilo 
v případě Operačního progra-
mu Životní prostředí. Proto se 
správci zámku sami, bez pomoci, 
pustili do vypracování žádosti.

„Opět bylo vše na panu Petrovi, 
vše si musel nastudovat, přičemž mu 
v tom nikdo nijak nepomohl,“ říká 
Zemanová a dodává, že proces 
žádání nebyl zas až tak složitý, 
překvapení prý přicházela spíše 
při samotné realizaci projektu. 

„Narážel na neustálé komplikace 
hlavně s procesem platby. S nadsázkou 
nám kolega často říkal, že kdyby náhodou 
někdy v budoucnosti chtěl opět čerpat 
peníze z Operačního programu Životní 
prostředí, kdyby si třeba usmyslel, že bude 
chtít opět jezdit do Prahy na Státní fond 
životního prostředí ČR, že ho máme hned 
polít studenou vodou, aby se vzpamatoval 
a od toho upustil,“ říká Zemanová 
a usmívá se přitom. 

Projekt se zdařil
Nakonec realizace projektu 

na obnovu vstupů do bývalých 
pivovarských sklepů na zámku 
Valeč dospěla do konce. Jejím 
výsledkem bylo zastavení aktiv-
ních sesuvů svahu nad vstupy 
do sklepů a stabilizace nejvíce 
ohrožené oblasti zvětrávání 

skalního masivu vlivem zatékání 
vody a mrazu. Podařilo se tak 
zachránit kulturní památku, 
cenné části mimořádné histo-
rické kompozice parku a sou-
časně i vytvořit „nové“ vstupy 
do pivovarských sklepů. Nebýt 
netopýrů, jimž tyto vstupy slouží 
k průletům do biotopů v prosto-
ru sklepení, je docela možné, že 
by zámek dotaci nezískal. Vysky-
tují se tam totiž druhy netopýrů, 
které patří do kategorie kriticky 
ohrožených: netopýr velký, 
netopýr černý, netopýr řasnatý, 
netopýr hvízdavý, netopýr ušatý, 
netopýr dlouhouchý a netopýr 
pozdní.

Spokojeni s výsledkem
Roli však zdaleka nehráli jen 

netopýři. V 90. letech byla zá-
mecká budova jen taktak zachrá-
něna před demoličním výměrem. 
Ale jednoduché to nebylo. 
Obnova zámku se minimalizova-
la z důvodu ubývání příspěvků 
z Programu záchrany architek-
tonického dědictví Ministerstva 
kultury (PZAD) a výrazného 
zhoršení stavu ostatních objektů 
v areálu. V roce 2007 proběhla 
v zámecké budově poslední akce 
„Restaurování Braunova sálu“. 

Po výpadku pravidelných 
příspěvků PZAD se správa zám-
ku rychle přeorientovala téměř 
na celé spektrum dotačních 
možností, mezi které se zařadil 
i Operační program Životní 
prostředí. Jedna dotace tak smě-
řovala do obnovy parku a druhá 
do obnovy vstupů do bývalých 
pivovarských sklepů.

„S výsledkem samozřejmě spokojeni 
jsme, protože práce jako taková byla od-
vedena kvalitně velmi šikovnou firmou 
Resa. Ta už dnes bohužel neexistuje, 
a my jen doufáme, že ke krachu této 
firmy nepřispěl platební proces, ze které-
ho se hroutil i náš kolega,“ uzavírá 
Zemanová. 

Chvála netopýrům: o záchraně sklepů zámku Valeč
Zámek Valeč nedaleko 
Podbořan v Karlovarském 
kraji měl smůlu. V roce 
1976 vyhořel. Přestože to 
na něm v současnosti není 
takřka patrné, jeho obnova 
trvá od počátku dodnes. 
avšak dobré je, že správci 
zámku k jeho obnově 
využívají evropské dotace. 
Z Operačního programu 
Životní prostředí získali 
peníze například na obnovu 
vstupů do bývalých 
pivovarských sklepů. 

PRIORITNí OSA 6 – 
ZLEPšOVáNí STAVu 
PŘíRODy A KRAJINy

V jejím rámci se revitali-
zují vodní toky či nádrže, 
obnovuje zeleň, chrání se 
druhová rozmanitost rostlin 
i živočichů. Cílem podpory je 
zastavení poklesu biodiverzity 
a zvýšení ekologické stability 
krajiny.

Příjemce: Národní památkový ústav
Místo realizace: Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Celkové náklady:  2 673 366 Kč
Celkové uznatelné náklady:  2 645 029 Kč
Celková výše podpory:  2 248 274 Kč

Kdo je oprávněnou osobou 
ke zpracování odborného posudku 
k žádosti na energetické úspory 
budov v prioritní ose 3?

Žadatelé v PO 3 předkládají 
k žádosti energetický audit budovy, 
který musí být zpracován ener-
getickým auditorem či expertem. 
Úplný seznam těchto oprávně-
ných osob najdete na www.mpo.
cz v sekci Energetika a suroviny 
– Energetická účinnost – Seznam 
energetických expertů.

Je možné v rámci rekonstrukce 
otopných soustav žádat dotaci 
na výměnu plynového kotle za kon-
denzační kotel, případně za tepelné 
čerpadlo?

Výměnu plynového kotle 
za kondenzační kotel nelze 
v OPŽP podpořit. Naproti tomu 
přechod na tepelné čerpadlo je 
při splnění specifických kritérií 
definovaných v Implementačním 
dokumentu OPŽP možné podpo-
řit v rámci prioritní osy 3, konkrét-
ně v oblasti podpory 3.1.1 nebo při 
kombinaci oblastí 3.1.1 a 3.2.1.

Ke schválenému projektu realizace 
úspor energie – Dům s pečovatel-
skou službou „PEnZIOn“ – připra-
vujeme VŘ na dodavatele. Projekt 
byl schválen v kombinované oblasti 
podpory 3.1 a 3.2. Pro přípravu 
zadávací dokumentace se chci 
zeptat na problematiku subdo-
dávek (viz informace uveřejněné 
v textu Závazných pokynů OPŽP): 
1) V rámci kombinované oblasti 
podpory se na náš projekt vztahuje 
omezení subdodávek na 15 %, 
nebo na 30 %? 2) Bude-li limit 
15 %, tak dodávka výplní otvorů 
musí být v součtu max. 30 %? 3) 
Jestli jsem to dobře pochopil, tak 
není možné omezení v procentech 
uvádět do zadávací dokumentace, 
ale musíme to věcně vymezit dle 
§ 44 odst. 6 zákona o veřejných 
zakázkách? 

V reakci na Vaše dotazy uvádí-
me následující: Ad 1.: Podíl sub-
dodávek se určuje podle předmětu 
konkrétní veřejné zakázky. Je-li 
v rámci projektu součástí konkrétní 
zakázky zlepšení tepelně-tech-
nických vlastností obálek budov 

(zateplení), je limit subdodávek 
v této konkrétní stavební zakázce 
max. 15 % s tím, že se do tohoto li-
mitu nezapočítává dodávka výplní 
otvorů. Jestliže v rámci projektu 
není součástí konkrétní veřejné 
zakázky zateplení, je limit subdo-
dávek pro tuto konkrétní stavební 
zakázku 30 %. Ad 2.: Ne, vždy platí 
pouze jedna varianta, buď je limit 
subdodávek 15 %, v to nepočítaje 
výplně otvorů, anebo je 30 %, kom-
binace těchto limitů se nepoužije. 
Ad 3.: Ano, omezení subdodávek 
je třeba vymezit věcně, nikoliv 
v procentech. Doporučujeme při 
omezování subdodávek vycházet 
z předpokládané ceny.

V případě našeho projektu realiza-
ce zateplení uplatníme limit 15 %. 
Vzhledem ke kombinované výzvě 
bude součástí projektu i výměna 
plynových kotlů s osazením nových 
tepelných čerpadel vzduch-voda. 
tato výměna představuje asi čtvr-
tinu rozpočtu a stavební firmy to 
budou řešit pravděpodobně subdo-
dávkou. Je téměř nereálné, aby se 
vešly do limitu 15 %. Firmy budou 
mít problém splnit tuto podmínku 
a budou mít pocit, že postupujeme 
vůči nim diskriminačně. Žádám vás 
o návrh řešení tohoto problému.

Zateplení budovy a výměna 
výplní je samostatný funkční celek, 
proto spojování takové veřejné 
zakázky i s výměnou kotlů je 
nedůvodné spojování dvou zcela 
odlišných předmětů plnění z ve-
řejné zakázky. Takovou zakázku je 
tedy možno zadat ve dvou samo-
statných zadávacích řízeních, příp. 
v jednom zadávacím řízení roz-
děleném na části, kdy je možnost 
způsobu podání nabídek nutno 
upravit dle možností daných usta-
novením § 98 zákona č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve zně-
ní pozdějších předpisů.

Chtěla bych se zeptat, zda se 
do zateplované plochy pro výzvu 
na zateplení veřejných budov 
počítá i plocha zateplovaného soklu 
nad zemí a pod zemí.

Ano, popsané plochy se za-
počítávají do celkové plochy čili 
metrů čtverečních obvodových 
konstrukcí. 

Zpracováváme projekt snížení 
energetické náročnosti zdravotního 
střediska (nemocnice). Dle našeho 
soudu není u takového projektu 
nutné řešit veřejnou podporu, pro-
tože jsme dovodili, že v popsaném 
případě není splněna podmínka 
narušení hospodářské soutěže. 
Můžete nám to potvrdit?

Bohužel, váš předpoklad není 
správný. Zdravotní služby jsou 
podle výkladu EK považovány 
za ekonomickou činnost vykoná-
vanou v tržním prostředí, definiční 
znaky veřejné podpory (VP) jsou 
proto v těchto případech brány 
za naplněné. Akce subjektů vyko-
návajících tyto činnosti (bez ohledu 
na typ subjektu, případně zřizova-
tele) v objektech k těmto činnostem 
sloužících (nemocnice, zdravotní 
střediska) podporujeme podle pra-
videl VP – při zateplování objektů 
čili podle GBER, čl. 21 (úspory 
energie), případně poskytujeme 
podporu v režimu de minimis.

Celkové uznatelné náklady projekt 
snížení energetické náročnosti 
zdravotního střediska, jehož 
vlastníkem je město, jsou odhado-
vány přibližně na 4 000 000 korun. 
Objekt je pronajímán. V imple-
mentačním dokumentu se hovoří 
o projektech, které generují příjmy, 
a je zapotřebí zhotovit a dodat 
finanční analýzu. V tomto případě 
to však ve vztahu k podpoře není 
projekt generující příjmy, že? tudíž 
předpokládáme, že nebude potřeb-
né zpracovávat finanční analýzu. 
Prosím o odsouhlasení.

Přestože akce subjektů vykoná-
vajících zdravotní služby v objek-
tech k těmto činnostem sloužících 
podporujeme podle pravidel VP 
(viz předchozí dotaz a odpověď), 
vlastní zateplení objektů již není 
projektem generujícím příjmy 
(úspora nákladů není příjmem pro-
jektu). Proto v popsaném případě 
opravdu není finanční analýza 
vyžadována.

Může být v PO 4 žadatelem 
subjekt, který je ze 100 % vlastněn 
subjektem registrovaným mimo 
EU, nebo musí žadatel převést 
vlastnictví na subjekt do země EU, 
případně přímo do Čr? Lze v ana-
lýze potenciálu odpadu do spádové 
oblasti zahrnout i zahraničí v přípa-
dě, že technologie je tak ojedinělá, 
že dosud není využívaná ani v okol-
ních státech, nebo je maximální 
možnou spádovou oblastí Čr?

Vlastnictví žadatele není k po-
dání žádosti o dotaci překážkou. 
Nutné je, aby se jednalo o český 
subjekt (české IČO). Maximální 
možnou spádovou oblastí po dobu 
udržitelnosti projektu (5 let) je 
pouze ČR. Ostatní odpady nad rá-
mec podmínek OPŽP není možné 
do projektu započítat.

Coby fyzická osoba nepodnikající 
mám pozemek pronajatý od práv-
nické osoby, podnikatele, je to 

společnost s ručením omezeným. 
Můžu žádat o podporu na výstav-
bu tůně z prioritní osy 6, oblasti 
podpory 6.4, na tomto pozemku? 
Může být příjemce podpory na vý-
stavbu tůně z prioritní osy 6, oblast 
podpory 6.4, fyzickou osobou 
nepodnikající, přičemž projekt se 
bude realizovat na pronajatém 
pozemku od právnické osoby, 
podnikatele (s. r. o.), který není 
oprávněným příjemcem podpory? 
nájemní smlouva zaručuje udr-
žitelnost projektu a pronajímatel 
souhlasí s realizací projektu.

U tůní není třeba splnit pod-
mínku uvedenou v implemen-
tačním dokumentu, str. 75, viz 
citace: „V oblasti podpory 6.4 v rámci 
opatření Budování a obnova retenčních 
a akumulačních nádrží není možno pod-
pořit opatření, kde vlastníkem pozemku 
je subjekt, který není oprávněným příjem-
cem.“ Daná podmínka totiž platí 
jen pro retenční a akumulační 
nádrže. Fyzická osoba nepodni-
kající je tak možným žadatelem 
v rámci oblasti 6.4.

Může v ose 5 podat žádost také 
nový podnik bez historie?

Dle textu Implementačního 
dokumentu k OPŽP musejí 
pouze žadatelé v podoblastech 
podpory 3.1.2 a 3.1.3 doklá-
dat minimálně tříletou historii 
subjektu. Pro osu 5 proto tato 
podmínka obecně neplatí. Soupis 
přijatelných příjemců podpo-
ry pro danou osu je uveden 
v platné verzi Implementačního 
dokumentu OPŽP (viz strana 
51 a další). Patří-li žadatel mezi 
v dokumentu jmenované možné 
příjemce a splní také ostatní 
podmínky definované v textu 
výzvy a programu (např. včas 
podá žádost s kompletními po-
vinnými přílohami), nebude daná 
skutečnost překážkou v příjmu 
a administraci takové žádosti. 

Místo realizace projektu se mi stále 
označuje jako validní. nevíte, v čem 
by mohla být chyba? nelze nějak 
tento krok obejít?

Ne, obejít zadání adresy nelze. 
Adresy, které do Bene-fillu vklá-
dáte, jsou totiž ověřovány proti 
centrálnímu registru UIR-ADR. 
Jestliže máte problém s vložením 
adresy do systému, pokuste se 
nejprve danou adresu v registru 
vyhledat a následně vložit v přes-
ném tvaru: http://forms.mpsv.cz/
uir/adr/OverAdresuFrame.html, 
případně zkuste zadávat adresu 
v různé posloupnosti. Kdyby na-
dále problémy přetrvávaly, obraťte 
se na adresu podpora@sfzp.cz.

rubrika OtÁZKY  
a ODPOVĚDI  
je připravována  
ve spolupráci se Zelenou 
linkou Operačního programu 
Životní prostředí a reaguje 
na aktuální dotazy  
zájemců o dotace.

ENVIPORADNA
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ZAHRANIČÍ

Úplně jiná dovolená je ta peruánská
Jestli vás již nelákají 
nabídky běžných cestovních 
kanceláří, a přesto vaším 
cílem zůstává Jižní amerika, 
věnujte chvíli pozornosti 
následujícímu textu. 
Hledáte-li očistu těla i duše, 
zkuste ji nalézt třeba 
v peruánském Eco truly 
Parku. Zažijete, co jste 
netušili. 

Eco Truly Park je mezinárod-
ní umělecká komunita, která si 
v aucallamském okrese a na pláži 
Chacra y Mar postavila jedinečnou 
ekologickou vesnici. A do hlavního 
města Limy to její členové nemají 
ani příliš daleko. Hodinu cesty 
autem nebo autobusem. 

Shluk kuriózních domorodých 
domů uplácaných z bláta a hlíny 
jsou tím prvním, na čem spočine 
pohled každého, kdo do Eco 
Truly Parku dorazí. Kónická těla 
domů jsou vystavěna z místních 
materiálů, z bambusu, bláta, 
dřeva a recyklovaného skla. A jsou 
tak nepřehlédnutelným důkazem 
toho, čeho je možné dosáhnout, 
když se vydáte na cestu trvale 

udržitelného rozvoje. Ozdobené 
podmanivými indickými motivy 
vypadají, jakoby tu mezi ticho-
mořskými vlnami a obrovskými 
písečnými dunami stály odjakživa. 
Co kdysi bylo lánem neobděláva-
né písčité země, dnes slouží jako 
příklad zdravého, přirozeného 
a přitom jednoduchého života. 
Do Eco Truly Parku od jeho zalo-
žení před zhruba dvěma desítkami 
let zavítalo kolem 75 000 návštěv-
níků a jeho obrovská popularita 
prošlapala cestu podobným ini-
ciativám v sousedním Ekvádoru, 
Kolumbii, Bolívii a Chile.

V souladu se vším 
 „Strávila jsem v Eco Truly Parku 

deset dnů a opravdu jsem si užívala života 
mezi podobně smýšlejícími lidmi, kteří jsou 
všichni vegetariáni a žijí podle stejných 
principů jako já. Po šesti měsících intenziv-
ního cestování v Latinské Americe byl Eco 
Truly Park jako oáza klidu, odpočinku, 
učení se a introspekce. Všichni tam byli ne-

uvěřitelně milí a pohostinní. Vegetariánské 
jídlo bylo lahodné a hodiny jógy vynikající. 
Rozhodně to místo doporučuji všem s ote-
vřenými duchovními obzory,“ svěřuje 
se jedna z nadšených návštěvnic 
peruánské ekologické komunity. 

Návštěvníci a dobrovolníci 
jsou ve vesnici vítání. Obyvatelé 
neziskové komunity doufají, 
že jim pobyt u nich poskytne 
zkušenost zažít na vlastní kůži, 
jaké to je žít v komunitě a podílet 
se na jejím fungování. Zájemce 
o dobrovolnictví ubezpečují, že 
se vynasnaží, aby se v nádherném 
prostředí vesnice, které nabízí 
prostor k růstu, učení a sdílení, 
cítili pohodlně a jako doma. Věk 
ani prostředí, ze kterého pochází-
te, nehraje roli. Nesmí vám však 
chybět otevřená mysl, chuť pro-
jevovat toleranci, soucit a trpěli-
vost, ani entuziazmus k zapojení 
se do života komunity. Pak vám 
již nic nebrání v tom, abyste se 
naučili a zažili, že je možné žít 
spokojeně v harmonii s přírodou, 
ostatními i se sebou samými. 

Prostě a jednoduše
Duchovní život komunity 

je postaven na vaišnavských 
principech. Ve velkém tedy čerpá 
z indických duchovních myšlenek 
i životního stylu a jeho členové, 
kteří vesnici společně obývají, 
proto věří v jednoduchý život 
bez násilí a v souladu s okolním 
prostředím. To, že celá komunita 
žije na základě principů vychá-
zejících z indické filozofie, se tak 
projevuje v jejím každodenním 
střídmém a k životnímu prostředí 
šetrném způsobu života. Bydlení 
je venkovsky prosté. Ke spánku 
slouží jednoduché, čistě účelové 
postele, koupelny a záchody byste 
na pokojích hledali marně a voda, 
která je k použití na mytí a koupá-
ní, má pouze pokojovou teplotu. 
Pro praní prádla jsou k dispozici 
buď pračky, anebo lavory – pro 
ty, kteří dávají přednost ručnímu 
způsobu a ušetření energie. 

Na maso zapomeňte
Strava je přísně vegetariánská. 

Vaří se tam z organických zdrojů 
a většina produkce je vypěsto-
vána v přilehlé zahradě. Menu 
je velmi jednoduché a obsahuje 
množství tradičních indických 
pokrmů. Ve snaze o co největší 
věrnost ekologicky šetrnému pří-
stupu k životu jsou některá z jídel 
připravována na solárním vařiči. 

Alkohol není na pozemcích 
komunity podáván ani tolerován, 
to samé platí i pro ostatní drogy 
včetně tabáku. 

Pro ty, kteří by přece jen postrá-
dali komfort a výdobytky západ-
ního světa, komunita nabízí velké 
množství aktivit, které zaměst-
návají mysl tak, aby nepodléhala 
touhám po obvyklém materiálním 
pohodlí. Můžete si vybrat mezi 
hodinami jógy, meditace a reiki 
nebo se můžete naučit nové či 
oprášit staré zručnosti v malování, 
v tanci, ve vegetariánském vaření 
nebo třeba ve vyrábění kompos-
tu. Jestli potřebujete nějaký čas 
na zamyšlení a usebrání se, máte 
možnost odebrat se do komunitní-
ho vaišnavského ášramu.

Jak dlouho chcete
Minimální délka pobytu 

pro dobrovolníky v netradiční 
peruánské ekovesnici je většinou 
stanovena na jeden měsíc, a to 
z důvodu finančních výdajů, 
která komunita vynakládá 
na vyškolení a zaopatření nových 
dobrovolníků. Členové komuni-
ty však samozřejmě chápou, že 
ne každý si může dovolit strávit 
u nich tak dlouhý čas, a proto 
na základě osobní domluvy 
umožňují i krátké, minimálně 
však desetidenní pobyty. Kdo se 
chce zdržet opravdu jen pár dní, 
může se ubytovat v komunitním 
hostelu. V tom případě délka po-
bytu záleží na každém návštěvní-
kovi. Ubytování je v oddělených 
pokojích pro muže a pro ženy. 
A vyžaduje-li někdo přece jen 
soukromí vlastního pokoje, musí 
za to zaplatit. 

ZAHRANIČÍ  

Nejbližší město, kde je k dis-
pozici internet a možnost volání 
do zahraničí, je od Eco Truly Par-
ku jen čtvrt hodiny jízdy autem. 
V blízkosti komunity se nachází 
několik malých obchodů, kde se 
dají pořídit nejnutnější předměty 
každodenní potřeby. Některé 
nezbytnosti z materiálního světa 
vám přece jen doporučí, abyste si 
přivezli s sebou, například spací 
pytel, toaletní papír, knihu na čte-
ní, psací potřeby a také MP3 
přehrávač pro sdílení hudby, 
mluveného slova a hodin védské 

filozofie a literatury se členy ko-
munity a ostatními dobrovolníky.

S chutí do toho
Abyste ze své zkušenosti vytěžili 

co nejvíce, doporučuje se, abyste se 
životu a práci v komunitě věno-
vali alespoň čtyři hodiny denně. 
Můžete pomáhat v kuchyni, 
ve vegetariánské restauraci nebo 
v pekárně, která je v provozu dva 
dny v týdnu. Máte-li chuť pořádně 
si zašpinit ruce, můžete se pustit 
do práce na organické farmě pod 
vedením komunitního zeměděl-

ského odborníka na biodynamiku. 
U něho můžete navštívit také teore-
tické i praktické lekce organického 
zemědělství, například o přípravě 
humusu a o kompostování. K tomu 
komunitní program nabízí již 
zmíněnou výuku jógy, umění a také 
védské filozofie nebo prostě jen 
procvičování španělštiny v každo-
denním praktickém životě. Nejvíce 
ze všeho však členové peruánské 
ekologické komunity doufají, že 
u nich naleznete nové přátele a celý 
pobyt pro vás bude nezapomenu-
telným životním zážitkem.

O stvoření světa 

Nebylo jsoucna ani 
nejsoucna tehdy,

nebylo vzdušného prostoru 
ani nebe nad ním.

Co se hýbalo? Kde? 
Kdo k ochraně bděl?

Byla to voda, hluboká, nesmírná? 

(překlad části védského hymnu 
Násadíja súkta, Rgvéda 10.129) 

KDO JE TO VAIšNAVA?

Vaišnava (nebo se také někde 
uvádí višnuista) je člověk 
oddaný Bohu Višnua (Višnu 
znamená „Všeprostupující”). 
Toto označení v sobě zahrnuje 
vyznavače Rámy, Krišny i Viš-
nua, a je to proto širší ozna-
čení člověka uctívajícího Boha 
v některém z Jeho podob. 
Slovy odborné terminologie 
bychom mohli říci, že je to 
představitel monoteistického 
směru v rámci širší hinduistic-
ké duchovní tradice. Existuje 
samozřejmě další členění. 
Například gaudíja-vaišnava 
je člověk uctívající Krišnu 
podle učení Šrí Čaitanji Ma-
háprabhua. Volíme označení 
„vaišnava”, protože je širší 
a zahrnuje všechny možné 
větve oddaných.

VÉDSKá LITERATuRA

Védy jsou rozsáhlým komplexem textů, jejichž původ sahá do sta-
rověké Indie. Tvoří nejstarší součást sanskrtské literatury a zároveň 
nejstarší část hinduistických textů. Samotné slovo véda je odvozené 
ze sanskrtského kořenu vid a znamená vědění, poznání pravdy, 
posvátná tradice nebo obětní uctívání. Védy jsou jedny z nejstarších 
textů v tradici indoevropských národů a jsou kulturním dědictvím 
íránských a indických Árjů a neoddělitelnou součástí hinduismu 
a indických filosofických škol. Nejstarší z hymnických textů véd je 
Rgvéda (modlitební hymny), komponovaný v letech 1500 až 1000 
př. n. l. a sepsaný v letech 800 až 600 př. n. l. 

spalovna na prodej
Společnost AVE CZ navrhla Par-
dubickému kraji, že mu za osm 
milionů korun prodá spalovnu 
nebezpečného odpadu, kterou 
se několik let v Rybitví u Par-
dubic snaží neúspěšně znovu 
zprovoznit. Hejtmanství nabíd-
ku odmítlo. Spalovnu v Rybitví 
od roku 1995 provozovala 
společnost Synthesia, o devět 
let později však skončila, pro-
tože nebyla schopna dodržovat 
emisní limity. Chemička v roce 
2006 objekty prodala AVE 
CZ, která tam po modernizaci 
za několik set milionů korun 
plánovala ročně likvidovat až 
20 000 tun odpadu. Narazila 
však na silný odpor veřejnosti, 
petici proti spalovně podepsalo 
téměř 50 000 lidí.

O břidlicové „ropě“
Kabinet Petra Nečase se 
zabýval těžbou a průzkumem 
ložisek břidlicového plynu. 
Vláda nechce kontroverzní 
metodu hydraulického štěpení 
zakazovat, chystá však novou 
legislativu. „Zakázat možnost 
průzkumů navždy není řešením 
problému. Za dvacet let může 
být technologie průzkumů mno-
hem šetrnější k životnímu pro-
středí než nyní. Říkat dnes, jak 
se další generace mají chovat 
zítra, by nebylo správné,“ uvedl 
ministr životního prostředí 
Tomáš Chalupa k otázce těžby 
břidlicového plynu. 

EU kritizuje skládkování

Skládkování je podle Evropské 
unie nejméně vhodným způsobem 
nakládání s odpady. Evropská 
komise proto pravidelně sleduje, 
jak jednotlivé členské státy odpady 
zpracovávají. Mezi kritéria patří 
mimo jiné právě množství odpadu, 
které se ocitne na skládkách, nebo 
údaje o tom, kolik procent od-
padu členský stát recykluje. Unie 
v minulosti již přijala rámcovou 
směrnici o odpadech, která určuje 
pětistupňovou hierarchii zpraco-
vávání odpadu. Zatímco skládko-
vání označuje za nejhorší způsob, 
největší prioritu má předcházení 
vzniku odpadů.
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TECHNOLOGIE

Evropa patří mezi největší 
spotřebitele ropy (až 55 % celkové 
spotřeby). Na bázi benzínu a nafty –  
čili ropy – se v evropské dopravě 
v roce 2010 spotřebovalo 94 % 
veškeré energie. Výdaje za ropu 
se v roce 2011 vyšplhaly na jednu 
miliardu eur denně. Dopad ropné 
závislosti na evropské hospodářství 
se tak jen velmi těžko přehlíží. Čím 
dál více je proto voláno po dopra-
vě alternativní. Ostatně to platí 
i pro Operační program Životní 
prostředí, který by v roce 2013 měl 
umožnit českým městům a obcím 
získat dotace na pořízení hromad-
né městské dopravy s alternativ-
ními pohony. Důvodem jsou jak 
finance, tak znečištění ovzduší. 
Jaké se v tomto ohledu nabízejí 
možnosti?

K postupné dekarbonizaci 
dopravy je nezbytně nutný pře-
chod na používání paliv s nízkým 
obsahem emisí CO2 – alternativ 
ropy. V současné době však vývoji 
alternativ stále ještě brání tech-
nologická a obchodní omezení, 
nedostatečné přijetí ze strany 
spotřebitelů a chybějící vhodná 
infrastruktura, vlivem čehož je 
používání inovativních alterna-
tivních zdrojů energie pro většinu 
lidí příliš finančně nákladné. Cestu 
k dopravě bez ropy by mohl otevřít 
dlouhodobý politický rámec, 
kterým by se řídil technologický 
rozvoj a investice v oblasti využí-
vání alternativních paliv a který 
by dodal důvěru spotřebitelům. 
Umožnil by vystoupit ze začarova-
ného kruhu, kdy infrastruktura pro 
alternativní paliva není vybudová-
na kvůli nedostatečnému množství 
vozidel a plavidel s alternativním 
pohonem, které se zase nevyrábějí 
v takovém množství, protože nee-
xistuje dostatečně silná poptávka 
ze strany spotřebitelů, a to z důvo-
du právě nedostatečné infrastruk-
tury pro alternativní paliva. A tak 
cena ropy neklesá, naopak neustále 
roste. A to přesto, že nabízených 
alternativních druhů pohonu je 
takřka nepočítaně.

Compressed Natural Gas 
CNG je stlačený zemní plyn. Je 

používán jako palivo pro pohon 
motorových vozidel a je považo-
ván za relativně čistější alternativu 
k benzínu a motorové naftě, ale 
také k LPG (Liquefied Petroleum 
Gas, viz níže). Přestavba motorů 
na CNG z dieselových motorů (ze 
vznětových na zážehové) snižuje 

emise na úroveň normy Euro 5 
bez nutnosti dodatečného čištění 
výfukových plynů. Cena paliva je 
o něco nižší než cena nafty, proto 
je provoz na CNG ekonomicky 
výhodnější. Nevýhodou jsou 
zmenšení zavazadlového nebo 
nákladového prostoru, kde jsou 
umístěny nádrže na CNG, a řídká 
síť čerpacích stanic. Proto se třeba 
v Česku CNG nejčastěji používá 
k pohonu městských autobu-
sů. Zemní plyn byl jako palivo 
do motorových vozidel používán 
už ve třicátých, čtyřicátých i pade-
sátých letech 20. století. Většímu 
rozšíření však tehdy bránila 
omezená dostupnost zdrojů. V Ev-
ropě tento pohon využívá téměř 
jeden milion automobilů a tato 
technologie nabízí zhruba 3 000 
čerpacích stanic a další by mohly 
vzniknout ze stávající husté evrop-
ské distribuční sítě zemního plynu 
za předpokladu, že kvalita plynu 
bude pro automobily s technolo-
gií CNG dostatečná. Automobily 
s pohonem na CNG mají nízké 
emise znečišťujících látek a mohou 
dosahovat větší energetické účin-
nosti, a proto se rychle staly sou-
částí vozových parků městských 
autobusů, užitkových vozů a vozů 
taxislužby. Další rozvoj trhu 
s technologiemi pohonu na CNG 
lze očekávat především díky sou-
kromým iniciativám: Automobily 
s pohonem na CNG představují 
konkurenci běžných automobilů 
jak cenou, tak výkonem. 

Zkapalněný ropný plyn
LPG neboli zkapalněný ropný 

plyn je vedlejším produktem 
řetězce uhlovodíkových paliv. 
V současné době vzniká při zpra-
cování ropy a zemního plynu, 

v budoucnosti by to snad mohlo 
být také při zpracování biomasy. 
Obrovské množství tohoto plynu 
je spalováno bez jakéhokoli vyu-
žití, a to i přesto, že jeho využití 
v dopravě přispívá k účinnému 
využívání zdrojů. Nízké emise 
znečišťujících látek, které využí-
vání LPG produkuje, už nejsou 
takovou výhodou, jakou bývaly, 
neboť normy Euro určují nižší 
obecné emisní limity. Nespornou 
výhodou i nadále zůstávají emise 
částic. V Evropě je LPG poměrně 
využíván, jeho spotřeba je v rám-
ci pohonných hmot tříprocentní 
a je zdrojem energie pro devět 
milionů vozidel. 

Zemní plyn a biomethan
Zemní plyn lze získávat z vel-

kých zásob fosilních paliv, z bioma-
sy a odpadu ve formě biomethanu, 
přičemž jeho produkce by měla 
pocházet z udržitelných zdrojů 
a v budoucnu též z „methanizace“ 
vodíku z elektrické energie z obno-
vitelných zdrojů. K jeho rozvádění 
je možné využít rozvodné sítě 
zemního plynu, a to i pro dodávku 
obou zdrojů z jediné sítě. Co se 
týče zabezpečení dodávek pro do-
pravu, je zemní plyn dlouhodobě 
perspektivní a má velký potenciál 
přispět k rozrůzňování pohonných 
hmot. Jeho využívání, zejména je-li 
mísen s biomethanem, má velký 
přínos pro životní prostředí a jeho 
výhodou jsou i nižší emise. 

LNG
LNG neboli zkapalněný zemní 

plyn má vysokou energetickou 
hustotu a nabízí finančně efektivní 
alternativu nafty pro vodní dopra-
vu, nákladní automobily a želez-
niční dopravu. 

Evropa je v oblasti mobility 
a dopravy silně závislá 
na dovozu ropy. Mnozí 
si proto kladou otázku, 
jak ropu nahradit, jak 
přispět ke snížení emisí 
skleníkových plynů 
z dopravy. Přitom existuje 
několik alternativních 
variant pohonných hmot. 
nejhlavnějšími jsou 
elektřina, vodík, biopaliva 
a CnG a LPG.

Pojďme jezdit bez ropy
TECHNOLOGIE

K jeho přednostem se řadí nižší 
znečišťující emise a emise CO2 
i vyšší energetická účinnost. Zvláš-
tě vhodný je pro použití v dálkové 
silniční dopravě, kde motorovou 
naftu lze nahradit jen velmi 
omezeným výběrem alternativních 
paliv. Díky LNG by nákladní 
automobily i lodě dokázaly nákla-
dově efektivním způsobem splnit 
přísnější emisní limity budoucích 
norem Euro. Širšímu využívání 
LNG stojí v cestě nedostatečná 
zásobovací infrastruktura a nee-
xistence společné specifikace pro 
zařízení na doplňování paliva či 
bezpečnostních předpisů pro zá-
sobování tímto palivem. V námoř-
ní dopravě by však mohl před-
stavovat ekonomicky přijatelnou 
variantu, protože jeho ceny jsou 
v EU v současné době mnohem 
nižší než ceny těžkého topného 
oleje a lodního plynového oleje 
s nízkým obsahem síry, do bu-
doucna se proto předpokládá větší 
rozšíření využívání 
LNG. Pokud by se 
LNG stal globální 
komoditou, po-
vzbudilo by se tím 
využívání zemního 
plynu coby pohon-
né hmoty v dopravě 
a tím by přispěl 
k lepšímu zabezpe-
čení dodávek energie. Jeho využití 
v dopravě by také mohlo zvýšit 
hodnotu plynu, který se jinak 
spaluje bez dalšího využití. 

GTL
GTL čili zkapalněný plyn je 

zemní plyn přeměněný na tekuté 
palivo jeho rozložením na „syn-
tetický plyn“ složený z vodíku 
a oxidu uhelnatého a následnou 
rafinací v syntetické palivo se stej-
nými technickými vlastnostmi jako 
běžná paliva a plně kompatibilní 
se současnými spalovacími motory 
a palivovou infrastrukturou. Výho-
dou syntetických paliv je také, že 
je lze vyrábět z odpadních surovin. 
Zlepšují zabezpečení dodávek 
a snižují emise škodlivých látek ze 
současných automobilů a podpo-
rují rozvoj moderních technologií 
motorů s vyšší energetickou účin-
ností, ale většímu rozšíření na trhu 
brání jejich vysoká cena. 

Elektřina
Elektrická vozidla s pohonem 

zajišťovaným vysoce efektiv-
ním elektrickým pohonem lze 

zásobovat elektřinou z rozvodné 
sítě pocházející stále častěji ze 
zdrojů energie s nízkými emisemi 
CO2. Flexibilní dobíjení baterií 
vozidel v době nízké poptávky 
nebo zvýšené dodávky pomáhá 
začleňovat obnovitelné zdroje 
do energetické soustavy. Elektric-
ká vozidla neemitují škodliviny 
ani hluk, a jsou proto obzvlášť 
vhodná do městských oblastí. 
Hybridní konfigurace s kombinací 
spalovacího a elektrického motoru 
mohou díky energeticky účinněj-
šímu pohonu vést k úspoře ropy 
a snižovat emise CO2. Technologie 
elektrických vozidel se neustále 
zdokonaluje a elektrická vozidla 
jsou čím dál rozšířenější: Cílem 
členských států EU je, aby jich 
do roku 2020 jezdilo na silnicích 
osm až devět milionů.

Hlavními problémy elektrických 
vozidel jsou vysoká cena, nízká 
koncentrace energie a vysoká 
hmotnost baterií, což značně 

omezuje dojezdovou vzdálenost. 
Elektřina může být zdrojem čisté 
energie také pro lodní dopravu. 
Využívání pobřežní elektřiny lodě-
mi kotvícími v přístavech se dopo-
ručuje tam, kde jsou překračovány 
limity znečištění ovzduší a hluku.

Kapalná biopaliva
V současnosti jsou nejdůle-

žitějším druhem alternativních 
paliv. Na dopravě v EU se podílejí 
4,4 %. Jsou-li vyráběna udrži-
telným způsobem a nevedou-li 
k nepřímým změnám ve způ-
sobu využívání půdy, mohou 
přispět k podstatnému snížení 
celkových emisí CO2. Mohly by 
nabízet čistou energii pro všechny 
druhy dopravy. Překážku k jejich 
využití však mohou představo-
vat omezené dodávky a právě 
otázka udržitelnosti. Biopaliva lze 
pomocí neustále se vyvíjejících 
technologií vyrábět z široké škály 
výchozích surovin a používat 
je buď přímo, nebo jako směsi 
s tradičními fosilními palivy. Řadí 
se k nim bioethanol, biomethanol 
a vyšší bioalkoholy, bionafta, čisté 

rostlinné oleje, hydrogeneračně 
upravené rostlinné oleje, dime-
thyleher a organické sloučeniny. 
Některá biopaliva, jako například 
hydrogenačně upravené rostlinné 
oleje, lze s tradičními pohonnými 
hmotami smíchat v jakémkoliv 
poměru a jsou kompatibilní se 
stávající infrastrukturou čerpa-
cích stanic i se silničními vozidly, 
plavidly, lokomotivami a leta-
dly s pohonem na paliva s až 
polovičním obsahem biopaliv. 
Pro leteckou dopravu představují 
vyspělá biopaliva jedinou nízko-
uhlíkovou alternativu k petroleji. 
Cena biopetroleje však zatím není 
konkurenceschopná.

Vodík
Představuje univerzální nosič 

energie, který lze vyrobit ze všech 
primárních energetických zdrojů. 
Může sloužit jako pohonná hmota 
i k ukládání solární a větrné ener-
gie. Jeho využitím proto lze zlepšit 

zabezpečení 
dodávek 
energie i sni-
žovat emise 
CO2. Nejú-
činnější je vy-
užití vodíku 
v palivových 
článcích, 
které jsou 

dvakrát účinnější než spalovací 
motory. Vodík lze také použít 
jako výchozí surovinu pro výrobu 
různých druhů kapalných paliv, 
jež lze mísit s běžným benzínem 
a motorovou naftou nebo mohou 
uvedené běžné pohonné hmoty 
nahradit. Rostoucí technická 
vyspělost vozidel s vodíkovými 
spalovacími články byla dokázána 
u osobních automobilů, městských 
autobusů, lehkých užitkových 
vozů a vnitrozemských plavidel. 
Jejich výkon, dojezdová vzdále-
nost i doba nezbytná k dočerpání 
paliva jsou srovnatelné s vozidly 
na benzín nebo naftu. Hlavními 
problémy tohoto alternativního 
paliva jsou vysoká cena palivových 
článků a absence infrastruktury 
čerpacích stanic. Čistou energii 
z vodíkových palivových článků 
mohou využívat i lodě a plavidla. 
Malé čluny mohou být poháněny 
vodíkem, zatímco větší plavidla 
kotvící v přístavech mohou vyu-
žívat pomocnou energii z vodíko-
vých palivových článků. Palivové 
články na vodík by mohly nahradit 
i naftové motory ve vlacích.

Evropa patří mezi největší spotřebitele ropy (až 55 % 
celkové spotřeby). na bázi benzínu a nafty – čili ropy –  
se v evropské dopravě v roce 2010 spotřebovalo 
94 % veškeré energie. Výdaje za ropu se v roce 2011 
vyšplhaly na jednu miliardu eur denně.

ECHO

OZE: systémová debata
Systém podpory obnovitelných 
zdrojů by měl být v České republice 
přenastaven. To zaznělo na kon-
ci března na 13. energetickém 
kongresu ČR. „K nárůstu kapacit 
přispívají podporované obnovitelné 
zdroje – fotovoltaika, vítr, bioplyn – 
a zemní plyn. V případě ostatních 
obnovitelných zdrojů můžeme 
pozorovat jen nevýznamný růst,“ 
uvedl například Jaroslav Jakubes, 

analytik z konzultační společnosti 
ENA. Jeho slova podpořili i zástupci 
Energetického regulačního úřadu. 
Uvedli, že v ČR by se celkové pře-
mýšlení o OZE mělo změnit.

nové cíle CO2
Evropská komise by příští rok ráda 
stanovila nové cíle pro emise CO2 
vypouštěné automobily. Podle 
europoslance Thomase Ulmera, 
zpravodaje parlamentního výboru 
pro životní prostředí, však nemá 
smysl pospíchat. V návrhu své 
zprávy k legislativě týkající se emisí 
z aut proto přišel s dalšími návrhy, 
které plány Komise upravují. Auta 
budou muset do roku 2020 pro-
dukovat o jednu třetinu emisí CO2 
méně, než je tomu dnes.  
A nově vyrobené osobní auto-
mobily by měly do roku 2020 vy-
pouštět maximálně 95 gramů CO2 
na jeden ujetý kilometr. To by bylo 
o 40,7 gramu CO2/km méně, než 
kolik produkují dnes. Návrh nyní 
zpracovává Evropský parlament. 

nízkoemisní zóny
Sever iHNED.cz provedl exkluziv-
ní průzkum ve stovce největších 
českých měst. Dotazoval se, 
zda magistráty a radnice hodlají 
zavést ve svých centrech nízkoe-
misní zóny, kam by směla vozidla 
jen za poplatek, nebo by nemohla 
vůbec. Dotazník ukázal, že  
o území, kam vozidla nebudou 
smět vůbec, anebo vjet jen 
za poplatek, stojí jen šest ze stovky 
oslovených primátorů a starostů. 
Kromě Prahy a Karlových Varů, 
které svůj záměr oznámily již dříve, 
chtějí nízkoemisní zóny ještě v Ústí 
nad Labem, v Mladé Boleslavi, 
v Mariánských Lázních a v Hrani-
cích na Moravě. Největší potíží je, 
že městům scházejí obchvaty.
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Fond soudržnosti
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Pro vodu, 

vzduch a přírodu

VÝZVA

příjem žádostí

posuzování přijatelnosti a hodnocení žádostí 

projednání žádostí Řídicím výborem OPŽP, schválení Řídicím orgánem OPŽP

vydání dokumentů – registračních listů a rozhodnutí ministra

Plán výzev OPŽP pro individuální projekty 
(projekty s celkovými náklady do 50 mil. eur), k 19. březnu 2013

Číslo PO/
oblasti 

podpory
název prioritní osy / oblasti podpory / podoblasti podpory

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů – XXXIX. výzva

2 ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ

2.1 Zlepšení kvality ovzduší – XXXVIII. výzva

2.1.1 Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT – XLV. výzva

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT 

2.1.3 Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů – XLV. výzva

2.1.5
Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy – alternativní doprava (případné 
vyhlášení výzvy je podmíněno dohodou s Evropskou komisí)

2.2 Omezování emisí – XXXVIII. výzva

2.2b
Rekonstrukce nespalovacích zdrojů nebo instalaci dodatečných zařízení pro záchyt emisí – 
pouze projekty z Moravskoslezského kraje dle VP SA.35588, IP + VP

2.2c
Záměna technologií a technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí 
VOC do ovzduší – XLV. výzva

2.2d Technická opatření na zdrojích vedoucích k odstranění či snížení emisí NH3 do ovzduší – XLV. výzva

3 UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ ENERGIE

3.1
Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem 
zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované 
výroby tepla a elektřiny

1. skupina projektů
kontinuální
příjem žádostí2. skupina projektů

3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla
1. skupina projektů kontinuální

příjem žádostí2. skupina projektů

3.2.1 Realizace úspor energie – XLIV. výzva

4 ZKVALITNĚNÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady – XL. výzva

4.1
Zkvalitnění nakládaní s odpady – sběrné dvory + systémy odděleného sběru + dovybavení 
kompostáren – XLV. výzva

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady 
1. skupina projektů kontinuální

příjem žádostí2. skupina projektů

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží – XL. výzva

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží
1. skupina projektů kontinuální

příjem žádostí2. skupina projektů

5 OMEZOVÁNÍ PRŮMYSLOVÉHO ZNEČIŠTĚNÍ  A SNIŽOVÁNÍ ENVIRONMENTÁLNÍCH RIZIK

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik – XLI. výzva

5.1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
1. skupina projektů kontinuální

příjem žádostí2. skupina projektů

6 ZLEPŠOVÁNÍ STAVU PŘÍRODY A KRAJINY

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – XLII. výzva

6.1–6.6 všechny oblasti podpory v PO 6 – výzva určena pouze pro žadatele národní parky

7 ROZVOJ INFRASTRUKTURY PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, PORADENSTVÍ A OSVĚTU

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. 
poradenství a environ. Informací – XLIII. výzva

7.1
Rozvoj infrastruktury pro realizaci environ. vzdělávacích programů, poskytování environ. 
poradenství a environ. informací

Plán výzev OPŽP může být v průběhu roku aktualizován  
a doplněn o další nové výzvy pro podávání žádostí o dotaci.


